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СУБД MS Access 

Автор: СШЛНІТ 
Описание: 
Система управління базами даних Microsoft Access 
 
Задание #1 
Вопрос: 
Які існують способи створення таблиць? 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) конструктор 
2) майстер 
3) автоматичний 
4) командний 
 
Задание #2 
Вопрос: 
За якими ознаками можна класифікувати бази даних? 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) за типом даних, що зберігаються 
2) за архітектурою 
3) за технологією обробки 
4) за способом доступу 
 
Задание #3 
Вопрос: 
Якими елементами характеризується ієрархічна база даних? 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) вузол 
2) поле 
3) зв'язок 
4) рівень 
 
Задание #4 
Вопрос: 
Як називається рядок у таблиці реляційної бази даних? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) поле 
2) рівень 
3) зв'язок 
4) запис 
 
Задание #5 



Вопрос: 
Які із вказаних продуктів є системами управління базами даних? 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) Clipper 
2) FoxPro 
3) Excel 
4) SuperCalc 
5) Access 
 
Задание #6 
Вопрос: 
У якій моделі бази даних присутні горизонтальні та вертикальні зв'язки між 
елементами? 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) в ієрархічній 
2) в реляційній 
3) в мережевій 
 
Задание #7 
Вопрос: 
Що являє собою система управління базами даних? 
 
Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 
1) програма, що забезпечує взаємодію користувача із базою даних 
2) програма для роботи з електронними таблицями 
3) програма для зберігання даних на магнітних носіях 
 
Задание #8 
Вопрос: 
Які інструменти для створення об'єктів вбудовані в МS Access? 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) конструктор 
2) автоматичне створення об'єктів 
3) майстер 
4) панель інструментів 
 
Задание #9 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між об'єктами МS Access та їх призначенням: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) таблиці 
2) запити 



3) форми 
4) звіти 
 
__ для зберігання даних по одному об’єкту моделі даних предметної галузі 
 
__ для вибірки даних із однієї чи декількох таблиць 
__ для введення, перегляду і коректування взаємопов’язаних даних на екрані в 
зручному вигляді, який може відповідати звичному для користувача документу 
 
__ для формування вихідного документу, призначеного для виведення надрук 
 
Задание #10 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку системного меню системи управління базами даних MS 
Access: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #11 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку рядок заголовка системи управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #12 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку головне меню системи управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #13 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку режиму Открыть для роботи з об'єктами у системі 
управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #14 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку режиму Конструктор для роботи з об'єктами у системі 
управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #15 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку режиму Создать для роботи з об'єктами у системі 
управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #16 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку режиму Удалить для роботи з об'єктами у системі 
управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #17 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку ярлики для створення об'єктів у системі управління базами даних 
MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #18 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку об'єкт Таблицы у системі управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #19 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку об'єкт Запросы у системі управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #20 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку об'єкт Формы у системі управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #21 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку об'єкт Отчеты у системі управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #22 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку об'єкт Страницы у системі управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #23 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку об'єкт Макросы у системі управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #24 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку об'єкт Модули у системі управління базами даних MS Access: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #25 
Вопрос: 
Вкажіть відповіднсть між розширенням імені файлу та програмним продуктом, за 
допомогою якого цей файл створено: 
 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) Microsoft Word 
2) Microsoft Excel 
3) Microsoft Access 
4) dBase III 
5) Paint 
 
__ *.doc 
__ *.xls 
__ *.mdb 
__ *.dbf 
__ *.bmp 
 
Задание #26 
Вопрос: 
Яка модель бази даних зображена на даній схемі? 
Изображение: 



 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) ієрархічна 
2) мережева 
3) реляційна 
 
Задание #27 
Вопрос: 
Яка модель бази даних зображена на даній схемі? 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) ієрархічна 
2) мережева 
3) реляційна 
 
Задание #28 
Вопрос: 
Яка модель бази даних зображена на даній схемі? 
Изображение: 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 



1) ієрархічна 
2) мережева 
3) реляційна 
 
Задание #29 
Вопрос: 
Із запропованих вкажіть особливості реляційної бази даних: 
Изображение: 

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) усі стовпці в таблиці однорідні 
2) усі рядки в таблиці строго впорядковані 
3) однакові рядки в таблиці відсутні 
4) кожен стовпчик має унікальне ім'я 
5) різні стовпці можуть мати однакові імена 
 
Задание #30 
Вопрос: 
Якими елементами характеризується реляційна база даних? 
Изображение: 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) поле 
2) запис 
3) вузол 
4) рівень 
 
Задание #31 
Вопрос: 
Як називається стовпець у реляційній базі даних? 
Изображение: 



 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) поле 
2) запис 
3) зв'язок 
4) рівень 
5) вузол 
 
Задание #32 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між типом даних та їх призначенням при роботі із таблицями 
бази даних: 
 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) використовується для зберігання звичайного неформатованого тексту обмеженого 
розміру  
2) спеціальний тип даних для зберігання великих обсягів текстової інформації  
3) тип даних для зберігання дійсних чисел 
4) тип даних для зберігання календарних дат і поточного часу 
5) тип даних для зберігання грошових сум 
 
__ Текстовий  
__ Поле MEMO 
__ Числовий  
__ Дата / час 
__ Грошовий 
 
Задание #33 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між типом даних та їх призначенням при роботі із таблицями 
бази даних: 
 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) спеціальний тип даних для натуральних чисел з автоматичним нарощуванням 
2) тип даних для зберігання логічних значень (можуть приймати лише два значення) 
3) спеціальний тип даних для зберігання об’єктів OLE 
4) спеціальне поле для зберігання адрес URL, веб-об’єктів 
5) використовується для задавання списку значень, які може приймати дане поле 
 



__ Лічильник 
__ Логічний 
__ Поле об’єкта OLE 
__ Гіперпосилання 
__ Майстер підстановок 
 
Задание #34 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між атрибутами таблиць та їх максимальним значенням 
відповідно до специфікації MS Access: 
 
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 
1) 64 
2) 255 
3) 2 000 
4) 65 535 
 
__ Число знаків в імені таблиці 
__ Число знаків в імені поля 
__ Число знаків у текстовому полі 
__ Число знаків в описі таблиці або поля 
__ Число знаків у записі (окрім полів MEMO і полів об’єкта OLE) 
__ Число знаків в полі MEMO 
 
Задание #35 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між символом, який застосовується в імені маски, та його 
призначенням: 
 
Укажите соответствие для всех 10 вариантов ответа: 
1) Цифра (від 0 до 9, введення обов’язкове, знаки "+" і "-" не допускаються) 
2) Цифра або пропуск (введення необов’язкове, знаки "+" і "-" не допускаються) 
3) Цифра або пропуск (введення необов’язкове, порожні знаки перетворюються на 
пропуски, допускаються знаки "+" і "-") 
4) Буква (від A до Z або від А до Я, введення обов’язкове) 
5) Буква (від A до Z або від А до Я, введення необов’язкове) 
6) Буква або цифра (введення обов’язкове) 
7) Буква або цифра (введення необов’язкове) 
8) Будь-який знак або пропуск (введення обов’язкове) 
9) Будь-який знак або пропуск (введення необов’язкове) 
10) Десятковий роздільник і роздільники тисяч, значень дат і часу 
 
__ 0 
__ 9 



__ # 
__ L 
__ ? 
__ A 
__ a 
__ & 
__ C 
__ . : - / 
 
Задание #36 
Вопрос: 

Вкажіть відповідність між символом, який застосовується в імені маски, та його 
призначенням: 

 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) Указує на перехід усіх наступних знаків на нижній регістр 
2) Указує на перехід усіх наступних знаків на верхній регістр 
3) Указує на заповнення маски введення справа наліво, а не зліва направо 
4) Указує на введення будь-якого наступного знаку як текстової сталої 
 
__ < 
__ > 
__ ! 
__ \ 
 
Задание #37 
Вопрос: 
Укажіть допустимі значення для маски введення >L<LLLLLLLL 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) Володимир 
2) Олександр 
3) ВОЛОДИМИР 
4) ОЛЕКСАНДР 
5) Олена 
6) ОЛЕНА 
 
Задание #38 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між властивостями полів таблиць баз даних та їх призначенням: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) визначається для полів типу Текстовий та Числовий 
2) визначає спосіб форматування даних у клітинках, що належать полю 
3) визначає форму, у якій вводяться дані в полі 



4) визначає заголовок стовпця таблиці для даного поля 
 
__ Розмір поля 
__ Формат поля  
__ Маска введення  
__ Підпис  
 
Задание #39 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між властивостями полів таблиць баз даних та їх призначенням: 
 
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 
1) таке значення, яке вводиться в клітинки поля автоматично 
2) обмеження, яке використовується для перевірки правильності введення даних 
3) текстове повідомлення, яке з’являється автоматично при спробі введення в поле 
помилкових даних 
4) властивість, що визначає обов’язковість заповнення даного поля при заповненні бази 
5) властивість, що дозволяє введення порожніх рядкових даних 
6) властивість, що дозволяє значно прискорити всі операції, пов’язані з пошуком або 
сортуванням записів за значенням, що зберігається у даному полі 
 
__ Значення за умовчанням 
__ Умова на значення 
__ Повідомлення про помилку 
__ Обов’язкове поле 
__ Порожні рядки 
__ Індексоване поле  
 
Задание #40 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між порядком сортування та відповідним знаком на кнопці: 
 
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1) сортування за зростанням 
2) сортування за спаданням 
 
__  
__  
 
Задание #41 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Найти: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #42 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Фильтр по выделенному: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #43 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Изменить фильтр: 
 
Укажите место на изображении: 

 



 
Задание #44 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Применить фильтр: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #45 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Сортировать по возрастанию: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #46 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Сортировать по убыванию: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #47 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Новая запись: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #48 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Удалить запись: 
 
Укажите место на изображении: 

 



 
Задание #49 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між типами фільтрів, які використовуються у системі управління 
базами даних Microsoft Access, та їх призначенням: 
 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) використовується, якщо вдається виділити значення, яке повинні містити відібрані 
записи 
2) використовується для вибору шуканих значень із списку без перегляду всіх записів 
або при вказівці декількох умов відбору одночасно 
3) використовується, якщо необхідне значення міститься в полі й потрібно ввести 
конкретне шукане значення або вираз, результат якого використовуватиметься як 
умова для відбору 
4) використовується для створення складних фільтрів 
 
__ фільтр за виділеним зразком 
__ простий фільтр  
__ фільтр для  
__ розширений фільтр  
 
Задание #50 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між способами фільтрування та їх позначенням у системі 
управління базами даних Microsoft Access: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) фильтр по выделенному 
2) изменить фильтр 
3) расширенный фильтр 
4) применение фильтра 
 

__  
__  
__  
__  
 
Задание #51 
Вопрос: 
Вкажіть, які режими сортування виконані (див.малюнок): 
Изображение: 



 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) за полем № запису 
2) за полем Школа 
3) за полем Директор 
4) за полем Телефон 
5) за зростанням 
6) за спаданням 
 
Задание #52 
Вопрос: 
Вкажіть, які режими сортування виконані (див.малюнок): 
Изображение: 



 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) за полем № запису 
2) за полем Школа 
3) за полем Директор 
4) за полем Телефон 
5) за зростанням 
6) за спаданням 
 
Задание #53 
Вопрос: 
Вкажіть, які режими сортування виконані (див.малюнок): 
Изображение: 



 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) за полем № запису 
2) за полем Школа 
3) за полем Директор 
4) за полем Телефон 
5) за зростанням 
6) за спаданням 
 
Задание #54 
Вопрос: 
Вкажіть, які режими сортування виконані (див.малюнок): 
Изображение: 



 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) за полем № запису 
2) за полем Школа 
3) за полем Директор 
4) за полем Телефон 
5) за зростанням 
6) за спаданням 
 
Задание #55 
Вопрос: 
Вкажіть тип даних у полі Школа 
Изображение: 

 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) текстовий 
2) числовий 
3) дата / час 
4) грошовий 
5) поле МЕМО 



 
Задание #56 
Вопрос: 
Вкажіть тип даних у полі Директор 
Изображение: 

 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) текстовий 
2) числовий 
3) дата / час 
4) грошовий 
5) поле МЕМО 
 
Задание #57 
Вопрос: 
Вкажіть тип даних у полі Телефон 
Изображение: 

 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) текстовий 
2) числовий 
3) дата / час 
4) грошовий 
5) поле МЕМО 
 
Задание #58 
Вопрос: 
Вкажіть, які символи підстановки можна використовувати (Да), а які - не можна 
використовувати (Нет) у вікні пошуку Найти: 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 



__ - 
__ * 
__ # 
__ ! 
 
Задание #59 
Вопрос: 
Для чого призначене вікно Схема данных у системі управління базами даних Microsoft 
Access? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) для перегляду таблиць 
2) для редагування записів 
3) для створення зв'язків між запитами та формами 
4) для створення зв'язків між таблицями 
 
Задание #60 
Вопрос: 
Вкажіть, які типи зв'язків між таблицями існують в системі управління базами даних 
Microsoft Access: 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) один - до - одного 
2) один - до - багатьох 
3) багато - до - багатьох 
4) багато - до - одного 
 
Задание #61 
Вопрос: 
Скільки типів первинних ключів існує в системі управління базами даних Microsoft 
Access (число введіть із клавіатури): 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание #62 
Вопрос: 
Вкажіть типи первинних ключів, які можуть бути визначені в таблицях баз даних під 
управлінням СУБД MS Access: 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) ключове поле лічильника 
2) простий ключ 
3) складений ключ 
4) комбінований ключ 
5) подвійний ключ 



 
Задание #63 
Вопрос: 
На малюнку вкажіть зв'язок "один - до - одного": 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #64 
Вопрос: 
Скільки зв'язків між таблицями використано у базі даних (див.малюнок) 
Изображение: 

 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание #65 
Вопрос: 



Скільки зв'язків типу "один - до - одного" між таблицями використано у базі даних 
(див.малюнок) 
Изображение: 

 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание #66 
Вопрос: 
Скільки зв'язків типу "один - до - багатьох" між таблицями використано у базі даних 
(див.малюнок) 
Изображение: 

 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание #67 



Вопрос: 
Що називають первинним ключем таблиці? 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) рядок таблиці, що містить унікальну інформацію 
2) стовпець таблиці, що містить однакову для всіх рядків інформацію 
3) стовпець таблиці, що містить різну для всіх рядків інформацію 
 
Задание #68 
Вопрос: 
Яке призначення ключового поля? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) впорядкування даних 
2) фільтрація даних 
3) створення нових таблиць 
4) створення зв'язків між таблицями 
 
Задание #69 
Вопрос: 
Між якими об'єктами встановлюються зв'язки? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) між запитами 
2) між звітами 
3) між формами 
4) між таблицями 
 
Задание #70 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку кнопку Схема данных: 
 
Укажите место на изображении: 



 
 
Задание #71 
Вопрос: 
Вкажіть доступні способи створення форм у системі управління базами даних 
Microsoft Access: 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) автоформа 
2) конструктор 
3) майстер форм 
4) інженер форм 
5) ручна форма 
 
Задание #72 
Вопрос: 
Вкажіть об'єкти, які можуть бути джерелом даних при створенні форм: 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) таблиця 
2) запит 
3) звіт 
4) сценарій 
5) макрос 
6) модуль 
 
Задание #73 



Вопрос: 
Вкажіть відповідність між позначенням та призначенням кнопок панелі елементів у 
конструкторі форм: 
 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) вибрати об'єкт 
2) запуск майстра 
3) вставка тексту 
4) вставка поля 
5) додаткові елементи 
 
__  
__  
__  
__  
__  
 
Задание #74 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між позначенням та призначенням кнопок панелі елементів у 
конструкторі форм: 
 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) група перемикачів 
2) вимикач 
3) перемикач 
4) прапорець 
5) кнопка 
 
__  
__  
__  
__  
__  
 
Задание #75 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між позначенням та призначенням кнопок панелі елементів у 
конструкторі форм: 
 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) поле зі списком 
2) список 



3) рисунок 
4) вкладка 
5) розрив сторінки 
 
__  
__  
__  
__  
__  
 
Задание #76 
Вопрос: 
Вкажіть відповідність між основними елементами звіту та їх функціональним 
призначенням: 
 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) виводиться на першій сторінці звіту 
2) виводиться у верхній частині кожної сторінки 
3) містить записи таблиці або запиту 
4) виводиться в нижній частині кожної сторінки 
5) виводиться на останній сторінці звіту 
 
__ Заголовок  
__ Верхній колонтитул 
__ Область даних 
__ Нижній колонтитул 
__ Примітка 
 
Задание #77 
Вопрос: 
Твердження "Джерелом записів звіту є поля в базових таблицях і запитах" є... 
 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) вірним 
2) хибним 
 
Задание #78 
Вопрос: 
Твердження "Джерелом записів звіту є записи в базових таблицях і запитах" є... 
 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) вірним 
2) хибним 
 
Задание #79 



Вопрос: 
Вкажіть можливі способи створення звітів при роботі із базами даних під управлінням 
СУБД MS Access: 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) автозвіт 
2) майстер звітів 
3) конструктор 
4) інженер звітів 
5) ручний звіт 
 
Задание #80 
Вопрос: 
Вкажіть типи запитів, які доступні при роботі із СУБД MS Access 
Изображение: 

 
 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 
1) запит на вибірку 
2) запит з параметрами 
3) запит на зміну 
4) перехресний запит 
5) запит SQL 
6) запит на запис 
7) запит на форму 
 
Задание #81 
Вопрос: 
Вкажіть види запиту на зміну, які доступні при роботі із СУБД MS Access 
Изображение: 



 
 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 
1) запит на видалення 
2) запит на додавання 
3) запит на оновлення 
4) запит на створення таблиці 
5) запит SQL 
6) запит на запис 
7) запит на форму 
 
Задание #82 
Вопрос: 
Вкажіть на відповідність між видом запиту на зміну та його призначенням 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) видаляє групу записів із однієї або декількох таблиць 
2) вносить зміни до групи записів однієї або декількох таблиць 
3) додає групу записів з однієї або декількох таблиць у кінець однієї або декількох 
таблиць 
4) створює нову таблицю на основі всіх або частини даних з однієї або декількох 
таблиць 
 
__ запит на видалення 
__ запит на оновлення 
__ запит на додавання 
__ запит на створення таблиці 
 
Задание #83 
Вопрос: 
Які умови можуть бути використані при побудові запитів? 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 



1) Текстові умови 
2) Числові умови 
3) Умови для дат 
4) Логічні умови 
5) Умови МЕМО 
6) Умови OLE 
 
Задание #84 
Вопрос: 
Встановіть відповідність між типом умови, яка використовується при побудові запиту, 
та допустимими операторами чи операціями 
 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) 11-А, «11-А», =11-А, =«11-А»; оператор “Like” із символами «?», і «*» 
2) оператори =, <, >, <=, >=, <>, between…, and… 
3) between… and… 
4) логічні операції And або Or 
 
__ Текстові умови 
__ Числові умови 
__ Умови для дат 
__ Логічні умови 
 
Задание #85 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку Поле виразу у вікні Построитель выражений: 
 
Укажите место на изображении: 

 



 
Задание #86 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку Кнопки операторів у вікні Построитель выражений: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #87 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку Поле папок, що містять об'єкти бази даних, у вікні Построитель 
выражений: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #88 



Вопрос: 
Вкажіть на малюнку Поле елементів папок, що містять об'єкти бази даних, у вікні 
Построитель выражений: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #89 
Вопрос: 
Вкажіть на малюнку Поле списку значень елементів папок, що містять об'єкти бази 
даних, у вікні Построитель выражений: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #90 
Вопрос: 



Вкажіть на малюнку кнопку Запуск запиту на вибірку: 
 
Укажите место на изображении: 

 
 
Задание #91 
Вопрос: 
Розмістіть етапи роботи із базою даних у вірній послідовності: 
 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 
__ створення структури таблиць у базі даних 
__ введення й редагування даних у таблицях бази даних 
__ опрацювання інформації в базі даних 
__ виведення інформації із бази даних 
 

Конец 
 


