
Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 

№ Завдання Бали 
Само-
оцінка 

Оцінка 
вчителя 

Завдання 1. Найвищі водоспади світу 
В електронній таблиці Водоспади, що зберігається в папці Електронні таблиці й містить відомості 
про найвищі водоспади світу, застосуйте фільтри та впорядкування даних, щоб швидко знайти 
відповіді на поставлені запитання 

 
 

1 
Відкрийте файл Водоспади, що зберігається в папці Електронні 
таблиці 

1   

2 

Упорядкуйте дані таблиці в алфавітному порядку за полем Країна. 
Визначте: 
 яка висота найвищого водоспаду в США; 
 у яких країнах є кілька водоспадів, що належать до найвищих; 
 у якій країні найбільша кількість найвищих водоспадів 

3   

3 

За допомогою автофільтра знайдіть дані про водоспади, які 
розташовані в Північній Америці. Впорядкуйте знайдені результати 
за полем Висота за спаданням — від найбільшого до найменшого 
значення. Визначте, який водоспад є найвищим у Північній Америці 
та в якій країні він розташований. Скопіюйте знайдені результати на 
новий аркуш, надайте йому ім’я Північна Америка 

2   

4 

За допомогою автофільтра знайдіть дані про водоспади, які 
розташовані на островах (значення в полі Розташування 
розпочинається із символів «о.»). Впорядкуйте знайдені результати 
за полем Висота за спаданням. Визначте, який водоспад є 
найвищим на островах. Скопіюйте знайдені результати на новий 
аркуш, надайте йому ім’я Острови 

2   

5 

За допомогою розширеного фільтра знайдіть дані про водоспади, 
висота яких більша за 800 м та які розташовані в Норвегії або на 
островах. Якою є найменше значення висоти для знайдених 
водоспадів? 

3   

6 
Збережіть результати у файлі з тим самим іменем у папці Практична 
робота 16 власної структури папок 

1   

  



№ Завдання Бали 
Само-
оцінка 

Оцінка 
вчителя 

Завдання 2. Найдовші річки України 
В електронній таблиці Річки України, що зберігається в папці Електронні таблиці й містить відомості 
про найдовші річки України, застосуйте фільтри та впорядкування даних, щоб швидко знайти відповіді 
на поставлені запитання 

 

1 
Відкрийте файл Річки України, що зберігається в папці Електронні 
таблиці 

1   

2 
Упорядкуйте дані таблиці за спаданням за полем Довжина в межах 
України. Визначте назву, загальну довжину та площу басейну річки, 
довжина в межах України якої є найбільшою 

1   

3 

Упорядкуйте дані таблиці одночасно за двома полями: Куди впадає 
та Загальна довжина. 
Визначте: 
 назву та довжину в межах України найдовшої річки, що впадає у 

Дніпро; 
 які річки впадають в Азовське море та площу басейну 

найдовшої з них 

2   

4 

За допомогою автофільтра знайдіть дані про річки, назва яких 
починається з літери Д й загальна довжина яких більша за 1000 км. 
Знайдені результати скопіюйте на новий аркуш, якому надайте ім’я 
Фільтр 1 

2   

5 
За допомогою автофільтра знайдіть дані про річки, які впадають у 
моря й площа басейну яких — від 5000 км2 до 80000 км2. Знайдені 
результати скопіюйте на новий аркуш, якому надайте ім’я Фільтр 2 

2   

6 

За допомогою розширеного фільтра знайдіть дані про річки, що 
впадають у моря або довжина яких у межах України — від 100 до 
110 м. Знайдені результати скопіюйте на новий аркуш, якому 
надайте ім'я Фільтр 3 

3   

7 
Збережіть результати у файлі з тим самим іменем у папці 
Практична робота 16 власної структури папок 

1   

  



№ Завдання Бали 
Само-
оцінка 

Оцінка 
вчителя 

Завдання 3. Олімпіада з інформатики 
В електронній таблиці Олімпіада 2016, що зберігається в папці Електронні таблиці й містить відомості про 
результати міського етапу олімпіади з інформатики в Києві, застосуйте фільтри та впорядкування даних, щоб 
швидко знайти відповіді на поставлені запитання. Додайте проміжні підсумки для обчислення середньої суми 
балів, що їх набрали учні кожного району 

 

1 
Відкрийте файл Олімпіада 2016, що зберігається в папці Електронні 
таблиці 

1   

2 

Упорядкуйте дані таблиці за полем Сума балів за спаданням. Визначте, 
учень з якого району та якого класу набрав найбільшу суму балів серед 
учасників олімпіади, і значення цієї суми балів виділіть червоним кольором 
за допомогою умовного форматування 

1   

3 

Упорядкуйте дані таблиці одночасно за трьома полями: Район (в 
алфавітному порядку), Клас (за зростанням) та Сума балів (за спаданням). 
Визначте: 
 чи брали участь у міському етапі олімпіади учні 8 класу зі 

Святошинського району; 
 з якого району участь в олімпіаді брали наймолодші учні; 
 яку найбільшу суму балів набрали учні 8 класу Українського фізико-

математичного ліцею 

4   

4 
Додайте до таблиці проміжні підсумки для обчислення середньої суми 
балів, які набрали учні кожного району. Для якого району середній бал є 
найбільшим? 

2   

5 

За допомогою автофільтра знайдіть дані про учнів Печорського району 
міста, які набрали більш ніж 400 балів. Визначте, скільки таких учнів і в 
якому класі навчається учень, що набрав найбільшу суму балів. Знайдені 
результати скопіюйте на новий аркуш, якому надайте ім'я Фільтр 1 

2   

6 

За допомогою автофільтра знайдіть дані про учнів Дарницького району 
міста, що навчаються у 8 класі. Визначте, з яким із завдань олімпіади 
впоралося найбільше таких учнів та який максимальний бал був отриманий 
за це завдання. Знайдені результати скопіюйте на новий аркуш, якому 
надайте ім'я Фільтр 2 

2   

7 

За допомогою розширеного фільтра відобразіть список учнів, які 
навчаються в Українському фізико-математичному ліцеї й набрали більш 
ніж 200 балів, та учнів 8 класу інших навчальних закладів, що набрали 
більш ніж 100 балів. Знайдені результати скопіюйте на новий аркуш, якому 
надайте ім'я Фільтр 3 

3   

8 
Збережіть результати у файлі з тим самим іменем у папці Практична 
робота 16 власної структури папок 

1   

 


