
1. Технологічні ІКТ-компетентності школярів полягають у: 

А. вмикання та вимикання комп’ютера; 

Б. одержання, створення і надсилання електронних листів; 

В. складання алгоритмів дій із повсякденного життя з використанням 

матеріалу навчальних предметів; 

2. Алгоритмічна ІКТ – компетенція пов’язана з: 

А. використанням клавіатури для введення символів, слів, речень, текстів; 

Б. складання, запис і виконання найпростіших алгоритмів для 

виконавців у визначеному середовищі; 

В. пошуком в Інтернеті зображень; 

Г. створенням презентації; 

3. Робота з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, 

створення елементарних малюнків належить до: 

А. телекомунікаційної ІКТ-компетентності; 

Б. комунікаційної ІКТ-компетентності; 

В. алгоритмічної ІКТ-компетентності; 

Г. технологічної ІКТ-компетентності; 

4. Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на: 

А. 90 годин (30 годин у 2 класі, 30 годин у з класі і 30 годин у 4 класі); 

Б. 60 годин (20 годин у 2 класі, 15 годин у 3 класі і 25 годину 4 класі); 

В. 105 годин (35 годин у 2 класі, 35 годин у 3 класі і 35 годин у 4 класі); 

Г. 150 годин (50 годин у 2 класі, 50 годин у 3 класі; 50 годин у 4 класі); 

5. Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є: 

А. набуття учнями організаційних вмінь та навичок; 

Б. набуття учнями конструктивних умінь; 

В. алгоритмічно, логічно та критично мислити; 

Г. набуття учнями комунікативних умінь; 

6. Вкажіть змістову лінію курсу «Сходинки до інформатики», яка не 

входить до Державного стандарту початкової загальної освіти: 

А. «Комунікаційні технології»; 



Б. «Алгоритми і виконавці»; 

В. «Комп’ютер та його складові»; 

Г. «Обробка інформації»; 

7. Згідно з санітарно-гігієнічними нормами час роботи школярів за 

комп’ютером на уроці не повинен перевищувати: 

А. 15 хв.; 

Б. 10 хв.; 

В. 20 хв.; 

Г. 25 хв.; 

8. Програмою передбачено створення учнями індивідуальних чи 

групових проектів: 

А. у 2 і 3 класі; 

Б. у 2, 3 і 4 класах; 

В. лише у 4 класі; 

Г. у 3 і 4 класах; 

9. Зміст навчального матеріалу у 2 класі не передбачає такого розділу 

як: 

А. Комп’ютери та  їх застосування; 

Б. Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з 

комп’ютером; 

В. Робота із презентаціями; 

Г. Алгоритми і виконавці; 

10. Перелік необхідних програмних засобів у курсі «Сходинки до 

інформатики» не повинен містити: 

А. операційної системи; 

Б. ігор, розваг; 

В. редактора презентацій; 

Г. клавіатурного тренажера; 

11. Після вивчення розділу «Робота із презентаціями» учень повинен: 

А. пояснювати призначення браузера; 



Б. пояснювати процес пошуку даних у мережі Інтернет; 

В. уміти зберігати результати пошуку потрібних зображень; 

Г. описувати процес створення презентацій; 

12. Презентація – це…: 

А. подання чогось нового; 

Б. представлення нової інформації; 

В. подання, представлення чогось нового; 

Г. текст, ілюстрація до тексту, звукові фрагменти; 

13. Комп’ютерна презентація складається з: 

А. слайдів; 

Б. фотографій; 

В. тексту; 

Г. фотографій та тексту; 

14. Для переходу до наступного слайда використовують клавішу: 

А. Ecs; 

Б. Delete; 

В. Backspace; 

Г. Enter; 

15. Оберіть програму для створення презентацій: 

А. Paint; 

Б. Microsoft Office Power Point; 

В. Microsoft Office Word; 

Г. Excel; 

16. Слова з помилками підкреслюються: 

А. червоною хвилястою лінією; 

Б. червоною лінією; 

В. зеленим курсивом; 

Г. жовтою хвилястою лінією; 

17. Об’єкт, який виконує команди це…: 

А. регулювальник; 



Б. майстер; 

В. командир; 

Г. виконавець; 

18. Алгоритм – це…: 

А. система команд; 

Б. послідовність команд; 

В. вказівка; 

Г. наказ; 

19. Дії, які потрібно виконати для досягнення мети проекту це: 

А. розв’язання проблем; 

Б. створення шаблону; 

В. принципи; 

Г. завдання; 

20. З’єднані між собою комп’ютери утворюють: 

А. комп’ютерну мережу; 

Б. комп’ютерну сітку; 

В. всесвітню мережу; 

Г. Інтернет; 

21. Вкажіть оптимальну кількість речень на одному слайді: 

А. 6-8; 

Б. 5; 

В. 7-10; 

Г. 2-4; 

22. Основні етапи створення презентації: 

А. планування, створення, репетиція; 

Б. підготовка, оформлення, репетиція; 

В. створення та оформлення; 

Г. планування та репетиція; 

23. До пристроїв введення інформації належить: 

А. монітор; 



Б. принтер; 

В. миша; 

Г. клавіатура; 

24. До пристроїв виведення інформації  належить: 

А. клавіатура; 

Б. монітор; 

В. миша; 

Г. сканер; 

25. Пам'ять комп’ютера знаходиться: 

А. на дисках; 

Б. на флешах; 

В. всередині системного блока; 

Г. на робочому столі комп’ютера; 

26. Яку дію виконує процесор? 

А. зберігає інформацію, з якою працює комп’ютер; 

Б. відображає інформацію, з якою працює комп’ютер; 

В. керує роботою всіх пристроїв комп’ютера; 

Г. використовується для введення інформації у комп’ютер; 

27. Для чого використовується клавіатура? 

А. для створення геометричних фігур; 

Б. для введення у комп’ютер інформації; 

В. для виведення інформації; 

Г. для завершення роботи комп’ютера; 

28. Якщо натиснути клавішу із цифрою 6, утримуючи натиснутою 

клавішу Shift, то на екрані відобразиться: 

А. знак оклику «!»; 

Б. знак питання «?»; 

В. двокрапка «:»; 

Г. крапка з комою «;»; 



29. Для того, щоб всі літери вводилися великими, слід натиснути 

клавішу: 

А. Enter; 

Б. Ctrl; 

В. Alt; 

Г. Caps Lock; 

30. Використовуючи GPS-навігатори можна дізнатися: 

А. про відстань до потрібного будинку; 

Б. про довжину та ширину потрібного предмета; 

В. про розташування загубленого предмета; 

Г. прогноз погоди; 

31. Для створення малюнків, ілюстрацій до казок, літературних 

творів, вітальних листівок є спеціальна програма: 

А. текстовий редактор; 

Б. ілюстраційний редактор; 

В. графічний редактор; 

Г. схематичний редактор; 

32. Пристрій для друкування малюнків, текстів на папері: 

А. сканер; 

Б. клавіатура; 

В. системний блок; 

Г. принтер; 

33. Клавіатура використовується для: 

А. введення у комп’ютер інформації; 

Б. збереження інформації; 

В. завантаження комп’ютера; 

Г. виведення із комп’ютера інформації; 

34. Одну велику літеру вводять за допомогою клавіші: 

А. Shift; 

Б. Esc; 



В.Caps Lock; 

Г. пропуск; 

35. Клавіші з цифрами розташовані…: 

А. справа; 

Б. зліва; 

В. угорі; 

Г. внизу; 

36. Графічний редактор Paint призначений для…: 

А. набору текстів; 

Б. створення малюнків; 

В. редагування текстів; 

Г. перегляду відео; 

37. Набір інструментів у графічному редакторі Paint називається…: 

А. кольоровими фарбами; 

Б. кольоровими олівцями; 

В. кольоровою палітрою; 

Г. кольоровими ручками; 

38. Головна частина комп’ютера – це…: 

А. монітор; 

Б. клавіатура; 

В. миша; 

Г. системний блок; 

39. Яку клавішу слід натиснути, щоб відмінити команду? 

А. Shift; 

Б. Enter; 

В. Esc; 

Г. Пропуск; 

40. Замість миші в ноутбуці використовується: 

А. клавіатура; 

Б. тачпед; 



В. сканер; 

Г. модем; 

41. Яку клавішу слід натиснути для видалення введеної літери? 

А. Back Space; 

Б. Caps Lock; 

В. Alt; 

Г.Ctrl; 

42. Скільки розміщено літер на одній клавіші? 

А. 1; 

Б. 2; 

В. 4; 

Г. 3; 

43. Щоб відкрити програму, треба навести вказівник миші на ярлик 

цієї програми і виконати: 

А. одинарне клацання правою кнопкою миші; 

Б. подвійне клацання правою кнопкою миші; 

В. одинарне клацання лівою кнопкою миші; 

Г. подвійне клацання лівою кнопкою миші; 

 

 


