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Завдання долабораторної робота № 2
Варіант 1

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

1.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку внизу таблиці;
- додайтестовпецьз номером 21;
- зафарбуйте 15-й стовпецьжовтим кольором;
- об’єднайте 3-тю і 4-ту комірки у шапці таблиці;

. Виконайте у даній

4.

5.

- зробіть лінію між 16-тим та 17-тим стовпцем невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення
кнопки
. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
-

6.

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку синього кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту.

Наберіть таблицю, що подананижче.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьна два;
- розверніть текст у 2-ому стовпці на 90º.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

Запитання

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 2

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

1.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку зверху таблиці;
- додайтестовпецьміж стовпцями з номером 16 та 17;
- зафарбуйте 15-й стовпецьзеленим кольором;
- об’єднайте 6-тий та 7-й стовпці;
- зробіть лінію між 1-им та 2-им стовпцем невидимою для друку.

. Виконайте у даній

4.

5.

Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення
кнопки
. Вирівняйте малюнок по правому краю та підпишіть його. Збережіть
документ.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „чорно-білим”, збережіть документ під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
-

6.

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку зеленого кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту.
скопіюйте даний малюнок і розмістіть його передпершою таблицею.

Наберіть таблицю, що подананижче.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьна два;
- розверніть текст у 2-ому стовпці на 90º.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

Запитання

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 3

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

4.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку між 1-ю та 2-ою стрічками шапки таблиці;
- додайтестовпецьміж стовпцями 10 та 11;
- зафарбуйте 6-й стовпецьчервоним кольором;
- об’єднайте 3-тій і 4-тий стовпці;
- зробіть лінію між 8-мим та 9-тим стовпцем невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення

1.

5.

кнопки
. Вирівняйтемалюнок по лівому краю та підпишіть його. Збережітьдокумент.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку пункт контекстного меню Формат рисунка,
закладку Рисунок;
- візьміть малюнок у рамку чорного кольору;
- натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
- перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту.
- скопіюйте даний малюнок і розмістіть його передпершою таблицею.
Наберіть таблицю, що подананижче.
-

6.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьна два;
- розверніть текст у 2-ому стовпці на 90º.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

1.
2.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 4

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

1.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку внизу таблиці;
- додайтестовпецьз номером 8;
- зафарбуйте 3-ій стовпецьжовтим кольором;
- об’єднайте 4-ту і 5-ту комірки шапки таблиці;
- зробіть лінію між 1-им та 2-им стовпцем невидимою для друку.
4.

5.

. Виконайте у даній

Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення
кнопки
. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
-

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку оранжевогокольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;

-

6.

7.

8.
9.
10.
11.

перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту;
якщо це можливо розверніть малюнок на 90º;
скопіюйте даний малюнок і розмістіть його передпершою таблицею.

Наберіть таблицю, що подананижче.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьна два;
- розверніть текст у 2-ому стовпці на 90º;
- вирівняйтетекст першого стовпця по центру лівого краю.
Збережітьдокумент.
Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.

1.
2.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 5

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

4.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку зверху таблиці;
- додайтестовпецьпередостаннім стовпцем у таблиці;
- зафарбуйте 1-й стовпецьзеленим кольором;
- об’єднайте 5-ту і 6-ту стрічки;
- зробіть лінію між 4-тим та 5-тим стовпцем невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення

1.

кнопки

. Вирівняйтемалюнок по лівому краю та підпишіть його. Збережітьдокумент.

5.

Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку жовтого кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
- перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту;
- скопіюйте малюнок і розмістіть його передпершою таблицею.
Наберіть таблиці, що подані нижче.
-

6.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьдругої таблиці на два;
- розверніть текст у 2-ому стовпці 2-ої таблиці на 90º.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

1.
2.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 6

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

1.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку між 7-ою та 8-ою стрічками таблиці;
- додайтестовпецьі розмістіть його після першого стовпця таблиці;
- зафарбуйте 4-й стовпецьжовтим кольором;
- об’єднайтедваостанніх стовпці таблиці;
- зробіть лінію між 4ою та 5-ою стрічками невидимою для друку.

4.

5.

Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення
кнопки
. Вирівняйтемалюнок по правому та підпишіть його. Збережітьдокумент.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „чорно-білим”, збережіть документ під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
-

6.

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку червоного кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту;
скопіюйте малюнок і розмістіть його передтаблицею.

Наберіть таблицю, що подананижче.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьна два;
- розверніть текст у 1-ому стовпці на 90º.
8. Перетягніть дану таблицю і розмістіть її передмалюнком.
9. Збережітьдокумент.
10. Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
11. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
12. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

1.
2.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 7

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

4.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку внизу таблиці;
- додайтестовпецьз номером 21;
- зафарбуйте 15-й стовпецьжовтим кольором;
- об’єднайте 3-тб і 4-ту комірки;
- зробіть лінію між 16-тим та 17-тим стовпцем невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення

1.

5.

кнопки
. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
-

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку

;

-

візьміть малюнок у рамку синього кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту.
6.

Наберіть
таблицю, що
подана
нижче.

Для даної
таблиці
розверніть
листок
як
альбомний
(Файл
–
Параметры
страницы).
8.
Збережіть
документ.
9. Продемонстр
уйте
виконану
роботу
викладачу.
10. Запишіть
у
звіт тему та
мету роботи,
коротко
опишіть дії,
що
виконувалися
на
комп’ютері.
7.

11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буферобмена, Рисование, Статистика,
Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 8

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

4.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку внизу таблиці;
- додайтестовпецьз лівого краю таблиці;
- зафарбуйте 1-й стовпецьзеленим кольором;
- об’єднайте 3-тю і 4-ту стрічки;
- зробіть зовнішню границю таблиці невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення

1.

кнопки

. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.

5.

Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку червоного кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
- перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту.
Наберіть таблицю, що подананижче.
-

6.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

1.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 9

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

4.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку внизу таблиці;
- додайтестовпецьз правого краю таблиці;
- зафарбуйте 3-й стовпецьжовтим кольором;
- об’єднайте 7-й і 8-й стовпці;
- зробіть всі внутрішні лінії таблиці невидимими для друку;
- скопіюйте шапку таблиці в її кінець.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення

1.

кнопки

. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.

5.

Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
-

6.

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку зеленого кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту;
скопіюйте малюнок і розмістіть його передтаблицею.

Наберіть таблицю, що подананижче.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьна два;
- розверніть текст у 2-ому стовпці на 90º.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 10

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

4.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку внизу таблиці;
- додайтестовпецьз лівого краю таблиці;
- зафарбуйте 3-тю стрічку зеленим кольором;
- об’єднайте 3-тій і 4-ий стовпці;
- зробіть зовнішню границю таблиці невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення

1.

кнопки

. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.

5.

Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
-

6.

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку синього кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту;
скопіюйте малюнок і розмістіть його передтаблицею.

Наберіть таблицю, що подананижче.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- розбийтеостанній стовпецьна два;
- розверніть текст в 1-ому стовпці на 90º.
8. Скопіюйте дану таблицю на початок документу.
9. Збережітьдокумент.
10. Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
11. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
12. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

1.
2.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 11

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижче таблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

4.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку внизу таблиці;
- додайтестовпецьсправавід таблиці;
- зафарбуйте 3-й стовпецьжовтим кольором;
- об’єднайте 6-ту і 7-му комірки заголовку;
- зробіть лінію між 9-тою та 10-тою стрічкою невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення

1.

кнопки

. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.

5.

Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
-

6.

обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку синього кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту;
якщо це можливо розверніть малюнок на 90º;
скопіюйте малюнок і розмістіть його на початку документа.

Наберіть таблицю, що подананижче.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьна два;
- розверніть текст у 1-ому стовпці на 90º.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйте виконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

Запитання
1.
2.

В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 12

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

1.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку на початку таблиці;
- додайтестовпецьз номером 6;
- зафарбуйте 2-й стовпецьсірим кольором;
- об’єднайте 3-тю і 4-ту стрічки;
- зробіть лінію між 5-тим та 6-тим стовпцем невидимою для друку.

4.

5.

Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення
кнопки
. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку синього кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
- перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту.
Наберіть таблицю, що подананижче.
-

6.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розверніть текст у 1-ому стовпці на 90º. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

Запитання

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 13

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

4.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку після шапки таблиці;
- додайте 4 – й стовпець;
- зафарбуйте 15-у стрічку жовтим кольором;
- об’єднайте 13-ту і 14-ту стрічки;
- зробіть зовнішню границю таблиці невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення

1.

кнопки

. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.

5.

Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „чорно-білим”, збережіть документ під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку синього кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
- перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту.
Наберіть таблицю, що подананижче.
-

6.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтенижню стрічку на дві;
- розверніть текст у 1-ому стовпці на 90º.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

1.
2.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 14

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного
оформлення
документів.
1.

2.

3.

4.

Ознайомтесь з
підпунктами
головного
меню
Вид,
Вставка,
Таблицы.
Визначте, для
чого
призначені
команди,
винесені
в
назви
підпунктів.
Зверніть
особливу увагу
на
підпункт
меню Вид Панели
инструментов.
Наберіть
подану нижче
таблицю.
Листок,
на
якому
буде
розміщено цю
таблицю
розверніть як
альбомний
(Файл
Параметры
страницы).
Включіть
панель
інструментів
Таблицы
и
границы або
через пункти
меню Вид Панели
инструментов -

5.

6.
-

-

7.

8.

Таблицы и границы, або натисненням кнопки
. Виконайте у даній таблиці наступні
дії:
вставтепусту стрічку внизу таблиці;
додайтестовпецьз номером 12;
зафарбуйте 6-й стовпецьжовтим кольором;
об’єднайте 3-тю і 4-ту комірки шапки таблиці;
зробіть лінію між 1-им та 2 -им стовпцем невидимою для друку.
Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення
кнопки
. Вирівняйтемалюнок по центру та підпишіть його. Збережітьдокумент.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережіть документ під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає більше
місця?
обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку синього кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти контекстного
меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
- перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту.
Наберіть таблицю, що подананижче.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;

9.
10.
11.
12.

- розверніть текст у 1-ому стовпці на 90º.
Збережітьдокумент.
Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,
Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

Варіант 15

Тема: Пункти головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Робота з таблицями.
Графічнеоформленнядокументів.
Мета: Ознайомитись з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы.
Навчитись працювати з таблицями, вставляти малюнки, визначити можливості
графічного оформленнядокументів.

2.

Ознайомтесь з підпунктами головного меню Вид, Вставка, Таблицы. Визначте, для чого
призначені команди, винесені в назви підпунктів. Зверніть особливу увагу на підпункт
меню Вид - Панели инструментов.
Наберіть подану нижчетаблицю.

3.

Включіть панель інструментів Таблицы и границы або через пункти меню Вид - Панели

1.

инструментов - Таблицы и границы, або натисненням кнопки
таблиці наступні дії:
- вставтепусту стрічку внизу таблиці;
- додайте 4-й стовпець;
- зафарбуйте 2-й стовпецьсинім кольором;
- об’єднайте 3-тю і 4-ту стрічки;
- зробіть об’ємними тільки зовнішні границі.

. Виконайте у даній

4.

5.

Вставте у текст кольоровий малюнок із бібліотеки, яка відкривається через натиснення
кнопки
. Вирівняйтемалюнок по лівому краю та підпишіть його. Збережітьдокумент.
Включіть панель інструментів Настройка изображения через пункти Вид – Панели
инструментов – Настройкаизображения, і виконайтез малюнком наступні дії:
- зробіть малюнок „у відтінках сірого”, збережітьдокумент під іншим ім’ям. Порівняйте
розмір файлу, що містись кольоровий малюнок та чорно-білий, який файл займає
більше місця?
обріжтемалюнок, використовуючи кнопку
;
візьміть малюнок у рамку синього кольору;
натисніть на малюнку правою кнопкою мишки та перепишіть у звіт підпункти
контекстного меню, визначте, для чого призначений той чи інший пункт;
- перепишіть у звіт назви закладок підпункту контекстного меню Формат рисунка,
визначте та запишіть у звіт, які трансформації можна виконати з малюнком
використовуючи команди даного підпункту;
- скопіюйте малюнок і розмістіть його передтаблицею.
Наберіть таблицю, що подананижче.
-

6.

У даній таблиці виконайтенаступні дії:
- використовуючи контекстнеменю вирівняйтеширину стовпців та стрічок;
- розбийтетретій стовпецьна два;
- розверніть текст у 2-ому стовпці на 90º.
8. Збережітьдокумент.
9. Продемонструйтевиконану роботу викладачу. Поверніть таблиці до їх початкового виду.
10. Запишіть у звіт тему та мету роботи, коротко опишіть дії, що виконувалисяна комп’ютері.
11. Опрацюйтез використанням ЕОМ та дайтеу звіті письмові відповіді на запитання.
7.

1.
2.

Запитання
В яких видах можебути подано документ на екрані? В чому відмінність цих видів?
Із вказаного переліку виберіть назви існуючих панелів інструментів (перелік подано
російською мовою): Настройка изображения, Шрифт, Таблицы, Колонтитулы, Поле,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стандартная, Разметка страницы, Форматирование, Буфер обмена, Рисование,
Статистика, Формула, Таблицы и границы.
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки Сохранить, Копировать, Вставить?
До якої панелі інструментів відносятьсякнопки горизонтального вирівнювання тексту?
В яких масштабах можебути подано документ?
Які види рисунків можнавставити в документ (Вставка-Рисунок)?
Чи можнавставлений малюнок повернути на якийськут? Як це зробити?
Як малюнок стиснути або розтягнути?
Які є види взаємного розміщення тексту та малюнку?
Які елементи таблиці можназнищити, використовуючи підпункти меню Таблиця?
Які є види вирівнювання тексту у комірці?
Яким чином можнавідсортувати дані у стовпцях таблиці?
Длячого призначенакоманда „Разбитьячейки”?
Яку максимальну товщину можемати зовнішня границя таблиці?
Як об’єднатидві таблиці в одну? чи можнатакезробити?
Як перетворити довільний текст у таблицю і навпаки?

