Завдання 
І етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій 
2016-2017 н.р.
10-11 клас

Завдання 1. Текстовий процесор (20 балів)
Створіть електронний буклет «ФК «Дніпро», у якому розмістіть інформацію про:
	Емблему та символіку клубу.

Історію клубу.
Гравців клубу.
Тренерський склад.
Відомості про здобутки та досягнення клубу.
Контакти з клубом.
Буклет повинен мати вигляд брошури з чотирьох сторінок формату А-5.
Учасники при створенні буклету повинні продемонструвати авторський підхід до розробки дизайну буклету, його змістового наповнення, а також застосувати інструментарій текстового редактора для відображення у буклеті якомога більш повної та вичерпної інформації про клуб.

Завдання 2. Системи підготовки презентацій (20 балів)
Створіть презентацію футбольного клубу «Дніпро» у програмі PowerPoint. 
У презентації необхідно представити емблему клубу, стадіон, тренувальну базу, тренерський штаб та гравців команди, на окремому слайді змоделювати фрагмент гри з передачею м’яча від одного гравця до іншого. Презентація складу команди має супроводжуватись програванням гімну ФК «Дніпро». 

Завдання 3. Електронні таблиці (30 балів)
Офіційні ігри «ФК «Дніпро» проводить на стадіоні «Дніпро», який знаходиться у м. Харків. 
3.1. Для надання інформації вболівальникам про вільні та продані квитки на матч засобами Microsoft Excel створіть електронну таблицю, у якій буде розміщена схема розташування секторів, інформація про їх місткість, кількість місць у кожному ряду відповідного сектора (у кожному секторі 10 рядів по 20 стільців) (крім VIP-ложі), ціну квитків для кожного сектора. 
3.2. На другому аркуші створіть схеми місць секторів та забезпечте відображення інформації про продані квитки в кожному секторі (наприклад, якщо на певне місце квиток проданий, то клітинка, яка йому відповідає у схемі місць сектору автоматично набуває червоного кольору).
3.3. Довільно заповніть схеми секторів після чого на третьому аркуші у вигляді діаграм виведіть інформацію про наповненість (у %) кожного сектора та суми, які були отримані від продажу квитків у кожному секторі.
3.4. Створену книгу збережіть під назвою Стадіон.xls.

Завдання 4. Бази даних (30 балів)
4.1. Створіть базу даних Сезон 2016 ФК_Дніпро. Зв’язки між таблицями побудуйте з підтримкою обмежень цілісності.
У базі повинні зберігатися дані про гравців (основний склад), ігри команди, їх результати, попередження, вилучення гравців та ін. 
Для введення та редагування даних створіть форми. 
База даних повинна містити:  
всі потрібні таблиці і зв’язки; 
форми для введення даних в усі таблиці, які містять, де потрібно, списки і вкладені форми; 
запити на вибирання даних;
запити на обчислення (за кількістю пропущених і забитих м’ячів);
запит на групування (за кількістю проведених ігор); 
запит на  видалення множин записів (за кількістю попереджень);
запит на додавання даних (нова гра); 
звіт з підсумковою операцією (за кількістю пропущених і забитих м’ячів);
звіт про сезонну гру ФК «Дніпро» – 2016; 
створіть форми для вибору таблиць, запитів, форм та звітів за допомогою кнопок.
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