Тест


Завдання#1
Питання:
Елемент управління Command Button  призначений для:


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) відображення текстової інформації

2) виклику процедури опрацювання події, яка містить програмний код розв'язування деякої підзадачі

3) запуску чи закінчення будь-якого конкретного процесу

4) відображення графічної інформації

5) запуску проекту на виконання


Завдання #2
Питання:
Для додавання на форму елементу управління Command Button  
на панелі ToolBox призначена кнопка ...


Виберіть один з 5 варіантів:
1) file_0.bmp

thumbnail_0.wmf


2) file_1.wmf


3) file_2.bmp

thumbnail_1.wmf


4) file_3.wmf


5) file_4.wmf



Завдання#3
Питання
Які властивості притаманні елементу управління Command Button ?


Виберіть декілька з 5 варіантів:
1) Captіon 

2) Alіgnment 

3) BorderStyle 

4) Font

5) Style

Завдання#4
Питання
Які дії відносяться до основних етапів створення проекту Vіsual Basіc?


Виберіть декілька з 5 варіантів:
1) розміщення елементів управління  на формі

2) установка  властивостей  для елементів управління

3) запис процедур обробки подій  для елементів управління

4) тестування і налагодження програмного коду
 
5) організація діалогу між програмою та користувачем


Завдання#5
Питання
Як одержати інтерактивну довідку про деяку властивість елемента управління?


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді
1) клацнути на значку Help , вибрати Content

2) запитати у викладача

3) подивитись в інших учнів

4) виділити елемент управління і натиснути F1

5) у вікні Properties виділити рядок з цією властивістю і натиснути F1


Завдання#6
Питання
Де вірно розміщено коментар?


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді1) ' Змінити колір форми на блакитний
frmExample.BackColor = vbBlue

2) ' Змінити колір форми на блакитний  :  frmExample.BackColor = vbBlue

3) frmExample.BackColor = vbBlue  'Змінити колір форми на блакитний

4) frmExample.BackColor = vbBlue  {Змінити колір форми на блакитний}

5) ***Змінити колір форми на блакитний
frmExample.BackColor = vbBlue


Завдання#7
Питання
Інструкції і пояснення до рядків програмного коду, перед якими ставиться апостроф, називаються


Виберіть один з 5 варіантів:
1) коментарем

2) довідкою

3) написом

4) текстом

5) поясненням


Завдання#8
Питання
Процедура - це


Виберіть один з 4 варіантів:
1) послідовність операторів, які виконуються у відповідь на  деяку подію

2) послідовність операторів, які виконуються у відповідь на  деяку подію

3) опис елемента управління

4) програмний код


Завдання#9
Питання
Як програмно змінити значення властивості Caption для елемента Label1?


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) Label1.Caption  = "Нове значення"

2) Label1.Caption  = Нове значення

3) Caption .Label1 = "Нове значення"

4) "Нове значення" = Label1.Caption

5) Caption  = "Нове значення"


Завдання#10
Питання
Як перейти до вікна програмного коду? 


Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) двічі клацнути на об'єкті

2) клацнути у вікні проекту на іконці "View Code"

3) закрити форму

4) відкрити проект


Завдання#11
Питання
Щоб змінити заголовок форми,  надпису або командної кнопки, треба у вікні Properties змінити значення властивості


Виберіть один з 5 варіантів відповіді1) Name

2) Caption
3) Font

4) BackColor

5) Alignment


Завдання#12
Питання
Який префікс використовується для зміни значення властивості Name елементу управління CommandButton? 


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) cmd
2) lbl
3) txt
4) frm
5) nmn

Завдання#13
Питання
Щоб створити виконуваний файл, необхідно виконати дії:


Виберіть один з 3 варіантів:
1) File / Save Project 

2) File / Make Project 

3) File / Open Project 


Завдання#14
Питання
Інтерфейс проекту - це


Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді
1) розташування елементів управління на формі
2) способи обміну інформацією між додатком і користувачем
3) малюнки та кольорова гама
4) назва файлу проекту


Завдання#15
Питання
Якщо двічі клікнути на елементі Command1, створюється процедура з заголовком...


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) Private Sub Command1_Click()

2) Private Sub Command2_Click()

3) Private Sub Command1_GotFocus()

4) Private Sub Command1_MouseDown

5) Private Sub CmdNew_Click()


Завдання#16
Питання
Елемент управління Label (Надпис) призначений для:


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді
1) відображення текстової інформації

2) введення текстової інформації

3) виведення заголовків і надписів на інших елементах управління

4) відображення графічної інформації

5) розміщення коментарів у програмному коді


Завдання#17
Питання
Позначте всі способи, якими можна запустити проект на виконання.


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді
1) Run -> Start

2) Кнопка панелі інструментів file_5.wmf



3) Натиснути на клавішу F5

4) Кнопка панелі інструментів file_6.wmf


5) Натиснути на кнопку  file_7.wmf

  на самій формі


Завдання#18
Питання
Інформація про файли програми, тобто  список усіх використовуваних програмою файлів, назва проекту, конфігурація ІDE для роботи над даним проектом і т.п. , міститься у файлі з розширенням ...


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) *.exe

2) *.vbp

3) *.frm

4) *.bas

5) *.ocx


Завдання#19
Питання
Для чого призначене вікно властивостей  (Properties Window)? 


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) Для налаштовування IDE

2) Для перегляду і налаштовування властивостей елементів управління

3) Для виконання команд

4) Для  додавання на форму проекту елементів управління

5) Для створення програмного коду


Завдання#20
Питання
Для чого призначена панель елементів управління ToolBox?


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) Для налаштовування IDE

2) Для налаштовування властивостей елементів управління

3) Для виконання команд

4) Для  додавання на форму проекту елементів управління

5) Для створення програмного коду


Завдання#21
Питання
Що є основним елементом управління при розробці проекту в Vіsual Basіc?


Введіть слово:
__________________________________________

Завдання#22
Питання
Що називається елементом управління?


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді
1) Візуальний об'єкт із заданим набором властивостей і методів

2) Кнопки, списки, текстові поля

3) Засоби автоматизації програмування

4) Панель інструментів з підказками для розв'язування різних задач

5) Рядок програмного коду


Завдання#23
Питання
Що можна віднести до інтегрованого середовище програмування Visual Basic IDE?


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді
1) Набір меню, панелей і вікон

2) Робоче місце програміста

3) Частина Microsoft Visual Studio

4) Мова програмування

5) Комп'ютерний клас


Завдання#24
Питання
Яке розширення має відкомпільований програмний код?


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді
1) *.exe

2) *.txt

3) *.com

4) *.vbp

5) *.frm


Завдання#25
Питання
Який набір компонент входять до складу системи програмування?


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) Монітор, системний блок, клавіатура, миша

2) Комп'ютер, програміст

3) Текстовий редактор, транслятор мови, налагоджувач помилок

4) Набір меню, панелей і вікон

5) Інтерпретатор і компілятор


Завдання#26
Питання
Чим візуальне програмування відрізняється від програмування на мові високого рівня?


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді1) використанням ключових слів

2) використанням вбудованих елементів управління

3) синтаксисом та семантикою

4) назвою

5) використанням графічного інтерфейсу


Завдання#27
Питання
 Що таке мова програмування?


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) Система позначень для запису алгоритмів 

2) Мова для спілкування програмістів між собою

3) Правила виконання комп'ютером команд користувача

4) Машинна мова

5) Правила роботи на комп'ютері


Завдання#28
Питання
Для додавання на форму елементу управління Label на панелі ToolBox призначена кнопка ...


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) file_8.bmp

thumbnail_2.wmf


2) file_9.wmf


3) file_10.bmp

thumbnail_3.wmf


4) file_11.wmf


5) file_12.wmf



Завдання#29
Питання
Синтаксис мови програмування - це ...


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) сукупність правил побудови команд мови програмування

2) літери латинського алфавіту, цифри, знаки арифметичних операцій, спеціальні символи, ключові (зарезервовані) слова мови

3) сукупність правил виконання комп’ютером команд, записаних мовою програмування

4) команди мови програмування

5) правила запису ключових слів мови


Завдання#30
Питання
Які властивості притаманні елементу управління Label?


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді
1) Captіon 

2) Alіgnment 

3) BorderStyle 

4) Font

5) Style


Завдання#31
Питання
Для відображення переліку проектів, над якими ви працюєте в даний момент, а також форм кожного з них призначене вікно …


Виберіть один з 5 варіантів відповіді
1) Project Explorer 

2) Properties Window 

3) Fоrm Layout 

4) Form Desiner 

5) Code Window 


Завдання#32
Питання
Елемент управління TextBox використовується для:


Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді
 1) окраси

2) введення з клавіатури різних символів, у тому числі і цифр

3) виведення результатів роботи програми

4) виклику процедур обробки подій

5) опису величин


Завдання#33
Питання
Розташування елементів керування на формі у вигляді, що нагадує користувачеві роботу у Windows забезпечує


Виберіть один з 3 варіантів:
1) дружній інтерфейс

2) елемент управління TextBox

3) командний рядок


Завдання#34
Питання
Фрагмент програмного коду, який вбудований безпосередньо в елемент упоавління і виконує ту чи іншу функцію


запишіть слово:
__________________________________________

Завдання#35
Питання
Те, що відбувається в програмі (будь-який вплив на на елемент управління в активному вікні від миші чи клавіатури) та за її межами має назву


запишіть слово:
__________________________________________

Все!


