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Варіант 0 

 
1. Наслідком фрагментації диску є: 

А) операційна система не завантажується 
Б) збільшення часу на зчитування та запис файлів на диск 
В) фізичні та логічні помилки на диску 
Г) зміна конфігурації системи 

 
2. Заголовки рядків електронної таблиці позначаються: 

А) номерами 
Б) кирилицею 
В) латинськими літерами 
Г) римськими числами 
 

3. Яка комбінація клавіш у середовищі Excel дозволяє відмінити результати 
редагування комірки і відновити попередній уміст комірки? 

А) Ctrl+Z 
Б) Esc 
В) Ctrl+O 
Г) Ctrl+Х 

 

4. Якщо зробити оголошення int i = 11, то чому буде дорівнювати значення 
а=i/5? 

А) а=2 
Б) а=2.2 
В) а= 2,2 
Г) обчислити неможливо 

 

5. Яка з наведених клавіш у середовищі Excel дозволяє здійснити редагування 
вмісту комірки електронної таблиці? 

А) F3 
Б) F2 
В) F1 
Г) F4 



 
6. Контекстне меню відкривають, клацнувши мишкою по: 

А) об’єкту лівою клавішею 
Б) об’єкту правою клавішею 
В) об’єкту обома клавішами зразу 
Г) кнопці «Пуск» 

 

 

7. Параметри у заголовку функції називають 
А) фактичними 
Б) формальними 
В) локальними 
Г) глобальними 

 

 

8. Яка комбінація клавіш відповідає команді меню Скасування виділення? 
А) Shift + Ctrl + U 
Б) Ctrl + D 
В) Ctrl + T 
Г) Shift + Ctrl + I 

 

 

9. Ефективний алгоритм пошуку інформації в упорядкованій послідовності 
елементів: 

А) лінійний пошук 
Б) метод бульбашки 
В) метод вставки 
Г) бінарний пошук 

 

 

10. Персональний комп’ютер не функціонуватиме, якщо відключити: 
А) дисковод 
Б) оперативну пам’ять 
В) мишу 
Г) принтер 



11. Масив – це ... 
А) Масив – це впорядковані в пам’яті елементи одного і того ж типу, що 
мають загальну адресу. Доступ до окремих елементів масиву здійснюється за 
адресою і індексом. 
Б) Масив – це впорядковані в пам’яті елементи одного і того ж типу, що 
мають ім’я. Доступ до окремих елементів масиву здійснюється за іменем 
масиву і адресою. 
В) Масив – це впорядковані в пам’яті елементи одного і того ж типу, що 
мають ім’я. Доступ до окремих елементів масиву здійснюється за іменем 
масиву і індексом. 
Г) Масив – це структура даних, що містить різнотипні дані. 

 

 

12. Які службові символи використовуються для позначення початку і кінця 
блоку коду в С++? 

А) { } 
Б) begin end 
В) < > 
Г) /* */ 

 

 

13. Що таке посилання? 
А) використовується для перейменовування об’єктів 
Б) посилання є псевдонімом для об’єкта 
В) такого поняття в програмуванні немає 
Г) оператор 

 

 

14. Вкажіть тип даних, до якого можна застосувати властивість «Маска ввода» 
А) Текстовий    
Б) Числовий    
В) Дата/Час    
Г) Всі перераховані    

 

 

15. Глибина кольору – це … 
А) темнота кольору 
Б) яскравість кольору 
В) кількість бітів при кодуванні пікселів 
Г) кількість байтів для кодування кольору 

 



16. Обчислити похідну функції )73(2sin 2 −= xxy  
А) xxxxy 2sin6)73(2cos2 2 +−=′  
Б) xxxxy 2sin6)73(2cos 2 +−=′  
В) xxy 2cos6=′  
Г) xxy 2cos12=′  

 

17. Загальний розв’язок диференціального рівняння 04 =yy ''' −  має вигляд: 

А) xx eC+eC=y 2
2

4
1  

Б) xx eC+eC=y 2
2

2
1

−  
В) 2

2
1 C+eC=y x  

Г) xeC+C=y 4
21       

 

18. Що відбудеться в результаті виконанні наступного коду? 
int i=0; 
while(i<3) 
for(int j=0; j<3; j++) i++; 
cout<<i; 

А) буде виведено число 1 
Б) буде виведено число 3 
В) помилка на етапі компіляції 
Г) вічний цикл 

 

19. Функція F(x) називається первісною для функції f(x), якщо вона задовольняє 
умові: 

А) )()( xfxF =′  
Б) )()( xfxF ′=  
В) ∫=′ )()( xfxF  

Г) ∫ = )()( xfxF  
 

20. Обчисліть ∫
4

0
2cos

π

x
dx

 

А) -2 
Б) 1 
В) 0 
Г) 2 

 


