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Картка завдань до уроку 20 

Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації.  

Тема уроку: Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій. 

Завдання 1. 

       Для таблиць, які наведені нижче, створіть електронні таблиці, виконайте їх 

редагування і, використовуючи формулу (маса людини*відсоток до маси тіла 

65*44% і т.д.), заповніть порожні комірки таблиць. 
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Завдання 2. 

     Для таблиці, яка наведена нижче, створіть електронну таблицю, виконайте її 

редагування і, використовуючи вкладку Редактирование Мастер функций ∑ 

(Автосума, математичні та статистичні функції), заповніть порожні комірки 

таблиці. 

Тривалість життя тварин 

 

  



КС-319 Урок № 20 27.04.2020р. 

Завдання 3 

1. Створіть таблицю показників лічильника електроенергії в останній день 

кожного місяця минулого року, обчисліть наступне: 

 кількість електроенергії, яку спожили кожного місяця, обчислення 

робіть таким чином: В6=С5-В5 і т.д., останній розрахунок за XII 

місяць; 

 загальну кількість електроенергії, яку спожили протягом року ∑ ; 

 середньомісячне, максимальне та мінімальне споживання 

електроенергії: використовуючи математичні та статистичні функції 

2. В клітинці В1 міститься ціна оплати 1 кВт/годину спожитої 

електроенергії, надайте цій клітинці ім’я Тариф 

 

 
3. Обчисліть, використавши у формулах цю клітинку: 

 щомісячну плату за електроенергію використовуючи формулу: 

В7= Тариф*В6 і так далі, останній розрахунок за XII місяць; 

 загальну плату за рік ∑; 

 середньомісячну, максимальну та мінімальну плату за споживання 

електроенергії, використовуючи математичні та статистичні функції 
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Завдання 4. 

Створити та відформатувати запропоновану таблицю. Зробити необхідні 

розрахунки. 

 

1. Сума прибутку та видатку обчислюється наступним чином: 

кількість*ціна за 1 кг. 

2. Залишок на кінець місяця в комірці I4 обчислюється наступною формулою: 

=С4+Е4-G4. 

3. Сума залишку на кінець місяця в комірці J4 обчислюється наступною 

формулою: =D4+F4-H4. 
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Завдання 5. 

Створіть електронну таблицю та розрахуйте суму відрахувань із заробітної плати. 

 

1. Обчислення відрахувань робіть таким чином: 

 заробітна плата * суму відсотку відрахувань. 

2. При розрахунку Сумма відрахувань  використовуйте ∑. 
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Завдання 6. 

Створіть електронні таблиці, зробыть необхыдны розрахунки  та 

використовуючи майстер функцій (∑.математичні та статистичні функції), 

заповніть порожні комірки таблиці. 

Статичтичні дані про кількість чоловіків і жінок в області 

1. Відсоток до всього населення чоловіків та жінок обчислюйте  так: 

кількість чоловіків або жінок / все населення * 100% 

2. В стовпчиках «В % до всього населення» встановіть числовий формат 

Процентный. 

Статистичні дані по районах області 

1. Відсоток міського населення обчислюйте  так: 

кількість міського населення / кількість населення всього* 100%. 

2. Густота населення обчислюється так: 

кількість населення всього / територію 


