
 

Тематична атестація з теми 

«Комп’ютерні презентації» 

Виберіть один варіант правильної відповіді: 

1. Що з наведеного є основним елементом слайдової презентації? 

а) заголовок 

б) слайд 

в) нотатки 

2. Текстовий напис, що зазвичай розміщується у нижній частині кожного слайда та 

може містити відомості про автора, назву презентації чи повідомлення, про мету 

її створення, адреси Інтернет ресурсів, які є джерелом матеріалів, поданих на 

слайдах, дату створення чи показу презентації, номери слайдів, тощо, це… 

а) Макет 

б) Шаблон 

в) Колонтитул 

3. Це спеціальний відео-, або аудіоефект, доданий до основного тексту або до 

певного об’єкта.  

а) Демонстрація. 

б) Анімація. 

в) Шаблон. 

4. Технології, призначені за допомогою комп’ютера інтегрувати, опрацьовувати й 

одночасно відтворювати різні форми подання інформації: текстових і графічних, 

відео та звукових, тощо… 

а) Технології звукозапису 

б) Конвертер 

в) Мультимедіа 

5. Презентація в середовищі MS Power Point зберігається з розширенням 

а). wav 

б).exe 

в).ppt 

6.  Що таке макет слайда? 

а) шаблон розташування об’єктів на слайді 

б) схема анімаційних ефектів, що накладаються на елементи слайда 

в) сукупність місця заповнень і схеми анімаційних ефектів 

7. Яка з клавіш клавіатури дозволяє створити слайд? 

а) Enter 

б) Shift 

в) Ctrl 

8. Від чого залежить вибір розмітки слайдів? 

а) від  типу інформації, що буде розташована 

б) від фонового оформлення слайду 

в) від  орієнтації слайдів 

9. Якого типу заливки не існує? 

а) лінійна 



б) текстура 

в) сполошна заливка 

10. Чи можна в презентаціях розташовувати діаграми? 

а) так 

б) ні 

в) тільки скопійовані з табличного процессора 

11.  Яка кнопка клавіатури запускає показ презентації? 

а) F1 

б) F5 

в) F8 

12. Який з режимів відображає: область структури, область слайду та область 

заміток? 

а) показ презентации 

б) сортувальник  слайдів 

в) звичайний 

 

Виберіть кілька варіантів правильних відповідей: 

13.  Які існують види комп’ютерних презентацій? 

а) Слайдова презентація 

б) Текстова презентація 

в) потокова презентація 

14.  Які команди призначені для встановлення анімаційних ефектів? 

а) сортувальник слайдів 

б) зміна слайдів 

в) настройка анімації 

15.  Які елементи містяться у списку Надрукувати вікна Друк? 

а) слайди 

б) презентація 

в) видачі 

16.  Які об’єкти слайдової презентації є графічними? 

а) таблиця 

б) список 

в) діаграма 

17. Для запуску показу презентації потрібно скористатися: 

а) командою Показ слайдів/ Почати показ 

б) клавішею F2 

в) клавішею F5 

18.  Зміна слайдів під час показу презентації можлива: 

а) після клацання мишею 

б) після натискання клавіші Пропуск 

в) після натискання довільної клавіші на клавіатурі 

г) автоматично через визначений час 

 


