Запитання до семестрового екзамену з інформатики.
	Базові структури алгоритмів. Основна властивість базових структур. Структурний підхід до конструювання алгоритмів.
	Поняття величини. Типи величин. Структура опису. Алгоритми роботи з величинами.
	Електронні таблиці та їх призначення. Введення текстів, чисел і формул. Використання електронних таблиць.
	Формальні і фактичні параметри алгоритму. Алгоритми-процедури і алгоритми-функції та їх використання.
	Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритмів.
	Прості і складені вказівки алгоритмів. Алгоритми з розгалуженнями.
	Бази даних та їх призначення. Проектування структури бази даних та заповнення її інформацією.
	Звертання із запитом до бази даних, пошук інформації в базі даних. Внесення змін до інформації в базі даних.
	Поняття про мову програмування. Алфавіт мови. Основні поняття мови: ідентифікатори, числа, рядки, описи. Основні вказівки та їх опис.
	Бази даних та їх типи. Подання даних у базі у формі таблиць. Системи управління базами даних, найпростіші операції СУБД.
	Циклічні алгоритми та їх опис.
	Опрацювання табличних даних за допомогою електронних таблиць. Побудова діаграм на основі табличних даних.
	Впорядкування бази даних за деякими параметрами. Пошук записів у базі даних.
	Циклічні програми з покроковою зміною аргументу. Приклади.
	Зміна структури записів в базі даних. Виведення на екран записів із заданими значеннями атрибутів.
	Алгоритми з розгалуженнями. Прості і складні умови у вказівках розгалуження. Приклади.
	Способи подання алгоритмів. Схеми алгоритмів.
	Поняття програми. Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування.
	Середовище програмування Visual Basic, Основні елементі та їх властивості.
	Поняття про мову HTML. Характеристика основних тегів.
	Основні принципи розміщення інформації на веб-сторінках, посилання на зовнішні та внутрішні ресурси.
	Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок.
	Захист даних  в комп’ютерних системах та мережах.
	Призначення й використання брандмауера. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки.
	 Специфіка розташування таблиць в HTML. Теги <td></td>, <tr></tr>.
	Дати характеристику наступним тегам та властивостям їх атрибутів:

<body bgcolor="white" text="black">
<H1 align=”center”> Я складаю семестровий екзамен з інформатики </H1>
<h2><a href="mailto:nils7@ukr.net">напишіть мені листа </a> </H2>
</body>
	Особливості проектної технології. Дидактичні, розвивальні, виховні завдання, які вона вирішує.
	Охарактеризувати етапи організації навчання за проектною технологією.
	Описати діяльність учнів, вчителя, батьків в одному з проектів, наприклад «Подарунок для мами».
	Метод навчальних проектів. Історія. Класифікація проектів.


