ЗАВДАННЯ І-ГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
8-9 клас
ВКАЗІВКИ: При виконанні завдань строго дотримуватись вимог стосовно імен файлів.
Забороняється у іменах та у самих файлах використовувати прізвища, імена учасників та
керівників, назви шкіл та іншу інформацію, як розшифровує авторство роботи (у тому числі
переклади назв та іншого тексту). Результати роботи зберігати у папках на робочому столі,
вказаних представниками оргкомітету.
1. Умова задачі «Інфограма» (Завдання виконується виключно засобами MS Word) (30 балів)
Результат зберегти у файлі Інфограма.docx
Використання сучасної інфографіки для ефективного подання інформації є одним із
напрямків популяризації активного туризму. Учаснику необхідно розробити макет інфограми
строго за зразком (файл Інфограма_зразок.pdf). При створенні інфограми дозволяється
користуватися виключно фігурами прямокутника та паралелограма, застосовувати фігурні стрілки.
Необхідні матеріали можна знайти у папці Для учасника 4_5 клас, у папці Word.
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2. Завдання виконується виключно засобами MS Excel. Виконане завдання збережіть у файлі
під ім’ям Шкільний журнал.xlsx.
(20 балів)
Використовуючи засоби Microsoft Excel оформити сторінку шкільного журналу (інформатика)
згідно зразка, наведеного на рисунку 2.1 (Лист 1). (3 бали)
Забезпечити автоматизацію виставлення тематичних оцінок (позначено Х) і підсумкової
(позначено ХХ) за перший семестр, як середнього арифметичного поточних оцінок і
тематичних відповідно. (5 балів)
У випадку відсутності оцінок – тематична дорівнює нулю. (5 балів)
При додаванні даних у порожні рядки (при перевірці членом журі) повинно бути забезпечено
автоматичне виставлення тематичних та підсумкової оцінок. (2 бали)
Створіть діаграму, яка б відображала підсумкові оцінки всіх учнів. (5 балів)

Рис. 2.1.
3. Використовуючи засоби Microsoft PowerPoint зробіть презентацію за зразком PoceGO.mp4.
Необхідне відео можна знайти у папці Для учасника 4_5 клас, у папці PowerPoint. (30 балів)

ЗАВДАННЯ І-ГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
10-11 клас
ВКАЗІВКИ: При виконанні завдань строго дотримуватись вимог стосовно імен файлів.
Забороняється у іменах та у самих файлах використовувати прізвища, імена учасників та
керівників, назви шкіл та іншу інформацію, як розшифровує авторство роботи (у тому числі
переклади назв та іншого тексту). Результати роботи зберігати у папках на робочому столі,
вказаних представниками оргкомітету.
Завдання виконується виключно засобами MS Excel. Виконане завдання збережіть у файлі
під ім’ям Шкільний журнал.xlsx. (30 балів)
Використовуючи засоби Microsoft Excel оформити сторінку шкільного журналу
(інформатика) згідно зразка, наведеного на рисунку 2.1 (Лист 1). (4 бали)
Забезпечити автоматизацію виставлення тематичних оцінок (позначено Х) і підсумкової
(позначено ХХ) за перший семестр, як середнього арифметичного поточних оцінок і
тематичних відповідно. (5 балів)
У випадку відсутності оцінок – тематична дорівнює нулю. (5 балів)
При додаванні даних у порожні рядки (при перевірці членом журі) повинно бути забезпечено
автоматичне виставлення тематичних та підсумкової оцінок. (2 бали)
Оформити другу сторінку шкільного журналу (математика) згідно умов 1, 2, 3, 4 (“Лист 2”).
(4 бали)
Створити таблицю, в яку переносяться тільки підсумкові оцінки, згідно зразка, поданого на
рисунку 2.2. Зміни у даних сторінок журналу повинні автоматично відображатись у таблиці
підсумкових оцінок. (5 балів)
Зміни у прізвищах та іменах учнів на першій сторінці (“Інформатика”) повинні автоматично
запроваджуватись на сторінці “Математика” (“Лист 2”)та у таблиці (“Лист 3”). (5 балів)

1.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Рис. 2.1.
Рис. 2.2.

Використовуючи засоби Microsoft PowerPoint зробіть презентацію за зразком Зразок.mp4.
Необхідне відео можна знайти у папці Для учасника 6_7 клас, у папці PowerPoint. (40 балів)
3. Текстовий документ (40 балів)
2.

Засобами текстового процесора створіть інформаційний бюлетень «Ліс_легені_планети.*».
Цей документ повинен містити інформацію про значення лісу, його користь для людей та
проблему вирубування лісів. Усі необхідні файли знаходяться в папці «Word». Документ повинен
містити дві сторінки формату А4. Бюлетень буде складатись навпіл після друку, тому необхідно
врахувати порядок розміщення інформації. Оформіть інформаційний бюлетень згідно з зразками
«Зразок 1.jpg» та «Зразок 2.jpg» з папки «Word».

