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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 
Дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

Спеціальність: 113  «Прикладна математика» 

спеціалізація: «Прикладна математика» 

 

I. Read and translate the following text into Ukrainian: 

 

Software is the term for computer programs – the instructions that cause the hardware to do work. 

Software as a whole can be divided into a number of categories based on the types of work done 

by programs. The two primary software categories are operating systems (system software), which 

control the workings of the computer, and application software, which addresses the multitude of 

tasks for which people use computers. System software thus handles such essential, but often 

invisible, chores as maintaining disk files and managing the screen, whereas application software 

performs word processing, database management, and the like. Two additional categories that are 

neither system nor application software, although they contain elements of both, are network 

software, which enables groups of computers to communicate, and language software, which 

provides programmers with the tools they need to write programs. 

 

II. Give definitions to the following terms: 

bitmap images, digital images, vector graphics 

 

ІII. Write an essay of 10 -12 sentences to answer the questions:  

 

What do you know of computer memory for PC and system network? What are the reasons the 

software so popular today? Who uses presentation software? What purposes do you use the 

Internet for? 
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