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Склад тесту на екзамен (теми і питання).

Інформаційні системи
1. Функції систем Виберіть які функції відносяться до відповідної системи 
2. Що таке інформаційна система  ? 
3. Інформаційні системи виконують таки функції 
4. Функціями автоматизованих інформаційних систем є: 
5. До інформаційних можна віднести системи: 
Бази даних
6. Що таке база даних? 
7. Функції об'єктів бази даних Укажіть функції відповідні об'єктам 
8. База даних має такі складові: 
9. Адміністратор бази даних виконує такі функції: 
10. Первісним об'єктом бази даних є: 
Таблиці
11. Що однозначно ідентифікує Ключове поле?
12. Розмір даних 
13. Типи даних у ACCESS.
14. Дані до таблиці вводяться у режимі: 
15. Обов'язкові поля У кожній таблиці повинен бути: 
16. Довжина текстового поля не може бути більшою 
17. Найчастіше первинним ключем є: 
18. У конструкторі з таблицями можна виконувати наступні дії: 
19. Що таке ключове поле бази даних? 
20. Що таке таблиця бази даних? 
21. Які дії виконуються з таблицями у режимі конструктора? 
22. Які дії виконуються з таблицями у режимі таблиці? 
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23. Які операції  змінюють структуру таблиці у бд (кількість і назву стовбців)? 
24. Що таке атрибут? 
25. Що таке запис? 
26. Які є властивості текстового поля? 
27. Між якими полями встановлюються зв'язки між двома  таблицями: 
28. Зв'язки між таблицями використовуються для: 
29. Кожному типу даних відповідає 
30. Що таке фільтрація ?
31. Структуру таблиці можна створювати у режимах 
32. У пов'язаних таблицях обов'язково: 
33. Які типи даних використовується у ассеss 
34. Яка операція не впливає на склад і структуру таблиці у бд? 
35. Таблиця конструктора запитів містить такі рядки: 
Форми
36. Джерелом даних для форми є: 
37. Форми створюються за допомогою 
38. За допомогою форм здійснюють виконання таких операцій: 
39. Новий елемент додається у форму в режимах 
40. У процесі модифікації форми можна виконувати такі дії: 
41. Зміна параметрів відображення форми виконується в режимах 
42. Чи можливо створити форму на грунті запиту? 
43. Як створити кнопку на формі? 
44. Що розуміють під терміном подія? 
45. Як можна відкрити перелік подій для поля? 
46. Обов'язкове поле таблиці 
47. Які дії виконуються у режимі таблиці?
Запити
48. Що таке запит? 
49. Порядок виконання дій у виразі. 
50. Призначення запиту. 
51. Що є результатом запиту ?
52. Що таке параметричний запит? 
53. Укажіть порядок виконання  логічних операцій 
54. Типи запитів і їх дії. 
55. Типи функцій що використовуються у виразах 
56. Що таке вираз? 
57. Що таке параметр? 
58. У рядку Підсумок таблиці конструктора запиту можна встановлювати: 
59. Запитами на зміну можна: 
60. Що таке умови і математичний  вираз? 
61. Основні функції запиту: 
62. Як у Access створюється вираз? 
63. З чого складеться шаблон в умовах запиту? 
64. Як створюється параметричний запит? 
65. Результатом виконання запиту на виборку є: 
66. У базі даних може бути запитів: 
67. Вирази містять такі складові: 
68. Яка з наведених операцій має найвищий пріоритет: 

ЗВІТИ
69.    ?Звіт використовується для чого? використ використовується для чого?овуєт використовується для чого?ься для чого? для для чого? чого

70.      ?Чи можна у звіт додавати дані? у звіт використовується для чого? дода у звіт додавати дані?ва у звіт додавати дані?т використовується для чого?и да у звіт додавати дані?ні

71.        ?Як ука у звіт додавати дані?зуєт використовується для чого?ься для чого? джерело да у звіт додавати дані?них для форм і звітів? для для чого? форм і звіт використовується для чого?ів

72.      Звіт використовується для чого? дозволя для чого?є перегля для чого?да у звіт додавати дані?т використовується для чого?и да у звіт додавати дані?ні у режимі



73. ,    ,    Звіт використовується для чого? ст використовується для чого?ворений у режимі конструктора, може містити такі розділи у режимі конст використовується для чого?рукт використовується для чого?ора у звіт додавати дані? може міст використовується для чого?ит використовується для чого?и т використовується для чого?а у звіт додавати дані?кі розділи

74.       Групува у звіт додавати дані?т використовується для чого?и за у звіт додавати дані?писи у звіт використовується для чого?і можна у звіт додавати дані? за у звіт додавати дані? зна у звіт додавати дані?чення для чого?ми
Мова  SQL
75. Що таке мова SQL? 
76. Який вираз рядковий (текстовий)? 
77. Оператори для введення, редагування і вилучення даних із таблиць 
78. Команда для додавання рядку у таблицю. 
79. Вилучення рядків таблиці здійснюється за допомогою речення 
80. Яка структура запиту на вибірку? 
81. Вилучення рядків таблиці здійснюється за допомогою речення 
82. Яким оператором в SQL  запит додаються умови? 
83. Речення SQL для підрахунку кількості рядків у таблиці 
84. У якому реченні мови SQL здійснюється впорядкування рядків? 
85. Які в SQL є типи операторів? 
86. Які прізвища відповідають шаблону:  


