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Дорогі діти!
Виконуючи завдання кожного уроку, ви навчитесь вдумливо і 

логічно відповідати на запитання вчителів, удосконалите навички 
роботи з текстом і малюнками в графічному і текстовому редакторах, 
а також у редакторі презентацій.

Шановні вчителі та батьки!
Ця книга — не збірка розповідей про комп’ютери чи порад, як 

працювати з ними. Вона присвячена формуванню інформаційної 
культури учнів шляхом розв’язування пізнавально-розвивальних 
інформаційних задач з різних царин людського життя.

Створюючи підручник та обираючи його структуру, автори зважали 
на те, що, маючи лише один урок на тиждень, надзвичайно складно 
забезпечити міцність засвоєння навчального матеріалу з інформатики. 
У зв’язку з цим було обрано розгортання базових змістових елементів 
програми на всіх уроках, від першого до останнього. Тому уроки мають 
схожі частини, зміст яких поступово ускладнюється.

Перша частина уроку присвячена знаковій діяльності, яка реалізує 
інформаційний аспект на основі усвідомлення дітьми ролі різних знаків 
у навколишньому житті. Аналізуючи й порівнюючи знакові системи 
довкілля, учні вчаться розрізняти знаки та їхнє значення, зокрема, 
об’єкти та імена об’єктів; поступово ознайомлюються із засобами 
вираження змісту, вчаться інтерпретувати знаки, усвідомлювати 
закладені в них повідомлення, комбінувати та конструювати їх. 

Поширеним інструментальним засобом у підручнику є стрілка, яка 
виконує не тільки функції вказівника напрямків, а й також ілюструє 
різноманітні взаємозв’язки, включаючи й логічні.

Набутий досвід забезпечить свідоме спілкування дітей із 
комп’ютером, бо керування ним відбувається за допомогою оперування 
певними знаками.
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Друга частина уроку має на меті формування алгоритмічної 
культури четвертокласників, що виявляється в усвідомленні ними 
деяких властивостей алгоритмів та принципів їхнього виконання,  
а також в уміннях виконувати, змінювати, конструювати алгоритми 
різної структури, знаходити в послідовностях дій невідповідні частини, 
набувати вміння планувати дії.

Третя частина уроку має розвивати в учнів початки системного, 
модельного, логічного й критичного мислення, що необхідні не 
лише для подальшого вивчення інформатики, а й інших навчальних 
предметів. Значна увага приділяється формуванню в учнів понят-
тя «зв’язок», оскільки на знаходженні зв’язків ґрунтуються поняття 
«схема», «структура», «система», «модель», «інформаційна модель» 
тощо.

Зважаючи на міждисциплінарну сутність названих видів 
мисленнєвої діяльності при роботі з інформацією, в завданнях широко 
використовується матеріал з математики, мови, образотворчого 
мистецтва та інших навчальних предметів. Це дозволяє інтегрувати 
їхній зміст та закріплювати раніше вивчений матеріал.

Остання частина уроку присвячена роботі за комп’ютером  
згідно з вимогами програми і займає його третину.

Поділ змісту уроків на частини є умовним, оскільки автори 
прагнули надати кожній вправі (завданню) можливість охопити 
щонайбільше напрямів інформаційної діяльності.
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Урок  1

  1. Поясни, розглянувши малюнки, як навколишнє середови-
ще та власна поведінка впливають на здоров’я людини.

  2. За допомогою умовних знаків зображено казку.

Скільки персонажів у казці? Що позначають стрілки?  
З якої казки ці герої? Що було б, якби мишка не при-
йшла на допомогу? Хто почав тягнути ріпку першим? 
четвертим? шостим?
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  3. Виконай послідовність дій з даними числами за схемою.

Початок

: 7

• 6

+ 7

Кінець

Початок

: 4

• 7

+ 35

Кінець

Початок

: 6

• 4

– 19

Кінець

63, 35, 56, 42 16, 32, 28, 36 36, 54, 42, 48

Такі схеми ілюструють лінійність виконання дій. 
Вони зображують лінійні алгоритми.

  4. Для чого книжки, зошити або канцелярське приладдя 
пакують у пачки чи коробки?

  5. Побудуй звуко-буквені моделі слів «патріот», «вере-
сень».

  6. Назви ті задачі серед пропонованих, які мають однако-
ве розв’язання.

 1) Господиня заквасила 36 кг овочів. Четверту частину 
становили помідори, третину — огірки, а решту — ка-
пуста. Скільки кілограмів капусти заквасила господиня?6
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У попередніх класах часто вживалися у мовленні частка «не», словосполучення 
«і», «або», «якщо …, то …» та інші. Також використовувалися слова «всі», 
«деякі» тощо. За допомогою них можна будувати правильні (істинні) чи 
неправильні (хибні) висловлення.

7. Учні четвертого класу Роман і Сашко висловилися так:

Сашко: Не всі тварини, зображені на малюку, є звірами.
             Лисиця і вовк не можуть поласувати кашею.
             Якщо звір не зміг поснідати, то це був вовк.
Роман: Якщо каша у глечику з’їдена, то це зробив журавель.
             На малюнку зображені лисиця, вовк і журавель.
Які висловлення дітей є неправильними (хибними) і чому?

8. Які елементи робочого столу ви знаєте? Поясніть їх призначення.
Вставити скриншот  робочого столу з елементами: кнопка «пуск», «панель 
задач», «годинник», «віконце з мовами клавіатури», значки «Мой коп’ютер», 
«Кошик».

9. Розглянути форзаци підручника. На основі зображених на них малюнків 
розповісти про правила безпечної роботи з комп’ютером.
На першому форзаці мають бути правила безпечної роботи з компом; на 
другому – різновиди компів (звичайний комп-моноблок Еппл, ноутбук, нетбук, 
сучасний смартфон); на третьому і четвертому форзацах – ілюстрація 
застосувань компів у різних сферах.

10. Які застосування комп’ютерів у навколишньому житті знаєте ви?

1
6 — помідори;

1
3 — огірки;

? — капуста.

2)  36 кг 
    овочів

6

2) 















−

−

−

.капуста?

огірки;
3
1

помідори;
6
1

овочів36кг 3) 















−

−

−

.капуста?

огірки;
3
1

помідори;
4
1

овочів36кг

У попередніх класах часто вживалися у мовленні частка «не», словосполучення 
«і», «або», «якщо …, то …» та інші. Також використовувалися слова «всі», 
«деякі» тощо. За допомогою них можна будувати правильні (істинні) чи 
неправильні (хибні) висловлення.

7. Учні четвертого класу Роман і Сашко висловилися так:

Сашко: Не всі тварини, зображені на малюку, є звірами.
             Лисиця і вовк не можуть поласувати кашею.
             Якщо звір не зміг поснідати, то це був вовк.
Роман: Якщо каша у глечику з’їдена, то це зробив журавель.
             На малюнку зображені лисиця, вовк і журавель.
Які висловлення дітей є неправильними (хибними) і чому?

8. Які елементи робочого столу ви знаєте? Поясніть їх призначення.
Вставити скриншот  робочого столу з елементами: кнопка «пуск», «панель 
задач», «годинник», «віконце з мовами клавіатури», значки «Мой коп’ютер», 
«Кошик».

9. Розглянути форзаци підручника. На основі зображених на них малюнків 
розповісти про правила безпечної роботи з комп’ютером.
На першому форзаці мають бути правила безпечної роботи з компом; на 
другому – різновиди компів (звичайний комп-моноблок Еппл, ноутбук, нетбук, 
сучасний смартфон); на третьому і четвертому форзацах – ілюстрація 
застосувань компів у різних сферах.

10. Які застосування комп’ютерів у навколишньому житті знаєте ви?

1
4 — помідори;

1
3 — огірки;

? — капуста.

3) 36 кг 
     овочів
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Будуючи речення, вживають такі слова: «і», «або», 
«не», «якщо ..., то ...», «всі», «деякі» та інші. З їхньою 
допомогою утворюють правильні (істинні) чи непра-
вильні (хибні) висловлювання.

  7. Прочитай висловлювання учнів про те, що зображено 
на малюнку.

САшко: Не всі тварини, зображені на малюку, є звірами.
 Лисиця і вовк не зможуть поласувати кашею.
 Якщо звір не поїв, то це був вовк.
РомАН: Якщо глечик порожній, то кашу з’їв журавель.
 На малюнку зображені лисиця, вовк і журавель.

Які висловлювання дітей є неправильними (хибними)? 
Чому?
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  8. Пригадай, які елементи Робочого стола ти знаєш? Пояс-
ни їх призначення.

  9. Розглянь малюнки на форзацах підручника. Розкажи 
правила безпечної роботи з комп’ютером. 

 Люди яких професій застосовують комп’ютери для ро-
боти?

 10. Запусти графічний редактор Paint.net, назви і вкажи ос-
новні елементи його вікна.

Лінійки

Панель інструментів

Рядок меню

Палітра

Розміри малюнка

Зменшення/збільшення малюнка
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1) У графічному редакторі Paint.net відкрий файл Розмальов-
ка Крош.jpg з папки Розмальовки, яка знаходиться в папці 
Малюнки і презентації.

2) Назви інструменти, якими можна користу-
ватися при роботі з малюнками в редакторі 
Paint.net.

3) Розмалюй кроша за зразком, використовую-
чи Палітру та Інструменти.

	 Підказка:  з інструментів можна використо-
вувати Піпетку , щоб визначити колір еле-
мента малюнка.

4) Збережи малюнок у папці Малюнки і презентації 
з назвою Розмальовка Кроша Прізвище.jpg, де за-
мість слова «Прізвище» вкажи власне прізви-
ще, наприклад, Розмальовка Кроша Лагода.jpg.

5) Заверши роботу з графічним редактором, за-
кривши його вікно або обравши команду Ви-
хід у рядку меню Файл. 
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Урок  2

  1. Яку інформацію повідомляють зображені дорожні знаки?

  2. З міста київ до міста Тернопіль можна їхати різними 
маршрутами — через Вінницю або Рівне. Що в схемі 
позначено стрілками та фігурами ,  ,  ?

Початок

Через 
Вінницю?

Кінець

Ні Так

Житомир 141
Рівне 327
Тернопіль 484

Житомир 141
Вінниця 271
Тернопіль 505

 Які маршрути з києва до Терно-
поля показано на схемі? Який 
маршрут коротший?

  3. обчисли за схемою.

Такі схеми ілюструють роз-
галуження при виконанні дій. 
Якщо виконання дій передбачає 
кілька варіантів, то такі схеми 
зображують алгоритми з роз-
галуженням.

Початок

а > 50

• 9

– 18 – 26

Кінець

Ні Так

8, 5, 7, 3, 4, 6, 9, 2
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  4. Чому книжки в бібліотеці роз-
ставляють на полицях за те-
мами і за абеткою?

  5. Простукай за такими схемами:

Чи є в цих схемах повторення?
  6. За змістом першої і другої задач визнач, якій з них відпо-

відає подане розв’язання:
1) 24 : 2 = 12 (л)
2) 60 : 12 = 5 (год)
Відповідь: пального вистачить на 5 годин.

Задача 1. За 2 години роботи трактор витратив 24 л 
пального. На скільки годин роботи вистачить йому 60 л 
пального? (Витрата пального щогодини однакова).
Задача 2. За дві години роботи трактор витратив 24 л 
пального. Скільки літрів пального він витратить за 5 го-
дин роботи? (Витрата пального щогодини однакова).

  7. Визнач за малюнком, який спортивний гурток відвідує 
Євген. Відомо, що він не хокеїст, не тенісист і одягнутий 
не в жовту футболку.
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Які з наведених висловлювань є істинними, а які — хиб-
ними?

1) Усі спортсмени в спортивних трусах.
2) Якщо діти хокеїсти, то вони в шоломах.
3) Якщо хокеїст — воротар, то його ігровий номер 22.

Слово «файл» походить від англійсько-
го file і має такі значення: підшивка папе-
рів, картотека, ряд. Ще й донині в бібліо-
теках картки з назвами книг зберігають 
у шухлядах, нанизаними на металевий 
стержень.

Файлом також називають тоненький 
прозорий пластиковий конверт з вушка-
ми для закріплення в папці.

пригадаймо, що в інформатиці файлом назива-
ють дані, збережені на комп’ютерному носієві під яки-
мось ім’ям. Файли бувають текстові, графічні, звукові 
тощо.

Кожен файл має ім’я, що складається із двох ча-
стин: назви і розширення. назва від розширення 
файла відокремлюється крапкою, наприклад:

– informatika.txt, informatika.doc, informatika.rtf — 
файли, що містять текст;

– informatika.jpg, informatika.png — графічні файли, 
що містять малюнки;

– informatika.ppt, informatika.pptx — файли презен-
тацій, що містять малюнки, текст, схеми тощо.

Файли прийнято групувати в папки. Це впорядко-
вує їх зберігання. Файли і папки відображаються на 
Робочому столі у вигляді значків.
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Текстові файли Графічні файли Файли презентацій

    

для зручності файли групують у папки, яким теж 
дають імена.

  8. Знайди на Робочому столі комп’ютера декілька тексто-
вих і графічних файлів.

 Чи є на Робочому столі файли презентацій? Назви імена 
папок, розміщених на Робочому столі.

  9. Як комп’ютер пов’язаний з роботою банкомата?
 10. Знайди на Робочому столі значок графічного редактора 

Paint.net   і запусти програму.
1) Вибери вказівником миші в рядку меню Файл і в 

списку, що відкриється, обери команду Створити, на-
тиснувши ліву кнопку миші. У вікні, що відкриється, 
встанови розміри майбутнього малюнка.
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2) Відкрий файл Розмальовка Два ведмеді.jpg, який зна-
ходиться в папці Малюнки і презентації.

3) Зміни розмір полотна, на якому знаходиться зобра-
ження двох ведмедів, як показано на малюнку.

       



15

4) Виділи розфарбованого ведмедя за допомогою ін-
струмента Прямокутник і, вибравши інструмент Пере-
містити вибране, перетягни його вгору.

5) Ведмедя, що залишився зліва внизу, розмалюй так, 
як розмальовано першого ведмедя (для проби кольо-
ру можна використовувати інструмент Піпетка).

6) Збережи малюнок у папці Малюнки і презентації з наз-
вою Два ведмеді Прізвище.jpg, де замість слова «Пріз-
вище» вкажи власне прізвище, наприклад, Два ведме-
ді Лисаченко.jpg.

7) Заверши роботу з графічним редактором, закривши 
його вікно або обравши команду Вихід у рядку меню 
Файл.
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Урок  3  

  1. Які серед знаків є заборонними, а які — застережними?

Про що вони повідомляють? Де можна побачити всі ці 
знаки одночасно?

  2. Відтвори малюнок у зошиті.  

 
3. обчисли за схемою.

Початок

а > 100

• 3

– 37

Кінець

Ні Так

15, 27, 230, 300, 14, 25, 16, 29
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  4. Для чого на парковках і автостоянках вказують місця 
для автомобілів?

  5. Склади речення зі словами «файл» і «папка» за такими 
схемами:

 .
 .

  6. Дано дві задачі.
Задача 1. Першого дня художню виставку відвіда-
ли 112 осіб, а другого — у 4 рази більше. Учні четвер-
тих класів становили восьму частину всіх відвідувачів. 
Скільки четвертокласників відвідали виставку?
Задача 2. На ярмарку першого дня продали 112 сад-
жанців фруктових дерев, а до кінця тижня — у 4 рази 
більше. Відомо, що серед саджанців восьму частину ста-
новили груші. Скільки саджанців груш продали на яр-
марку?
Яка з цих задач розв’язується таким чином:

1) 112 · 4 = 448
2) 112 + 448 = 560
3) 560 : 8 = 70?
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  7. Назви істинні висловлювання про фігури, зображені на 
малюнку.

1) Якщо фігура біла, то це — круг.
2) Якщо фігура — круг, то вона червона.
3) Якщо круг великий, то він білий.
4) Якщо фігура синя, то це — круг.
5) кожна фігура є кругом.

Файли і папки можна створювати, копіювати, ви-
даляти, а також перейменовувати.

пригадаймо, як можна створювати папки за допо-
могою контекстного меню.

Якщо вказівник миші знаходиться на вільному міс-
ці Робочого стола, то правою кнопкою миші можна ви-
кликати контекстне меню, в рядках якого є команда 
Створити. Вибір цієї команди відкриває список об’єк-
тів, які можна створити: Папка, Ярлик, Портфель, Доку-
мент Microsoft Word тощо.

Якщо вибрати рядок Папка, то на Робочому столі 
з’явиться значок порожньої папки з умовним ім’ям 
Нова папка. поверх нього можна відразу записати те 
ім’я, яке потрібне, наприклад 4 klas. ім’я можна запи-
сувати також українською мовою.
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папку можна відкрити подвійним швидким клацан-
ням лівої кнопки миші, якщо вказівник знаходиться на 
значку папки. Коли папка відкриється, з’явиться вікно 
Провідника, де відображається список файлів, що міс-
тяться в папці. В новій папці файлів немає, бо їх там 
ще не розміщували.

  8. Створи на Робочому столі комп’ютера папку з власним 
ім’ям. Відкрий її. Закрий папку, клацнувши лівою кно-
пкою миші на значок  у правому верхньому куті 
вікна.

  9. З якою метою комп’ютер використовують у медицині?
 10. У графічному редакторі Paint.net виконай на вибір ма-

люнок (автор В.П. Тименко) за зразком.

1) Відкрий файл Полотно з Квіткою.jpg або Полотно з Вишень-
ками.jpg і на вільній частині полотна виконай малюнок 
за зразком, зображеним у правому верхньому куті.

2) Збережи малюнок у папці Малюнки і презентації з наз-
вою Квітка Прізвище.jpg або Вишеньки Прізвище.jpg, де 
замість слова «Прізвище» вкажи власне прізвище, 
наприклад, Квітка Гримайло.jpg, Вишеньки Горецька.jpg.

3) Заверши роботу з графічним редактором, закривши 
його вікно або обравши команду Вихід у рядку меню 
Файл.
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Урок  4  

  1. Про що повідомляють ці значки?

  2. Перевір, чи правильно виконано малюнок за шифром:  
→10, ↑5, ←10, ↓5.

  3. Чи можна скоротити кількість кроків у поданій схемі?
Початок

– 9

+ 5

– 3

Кінець

+ 0
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  4. На малюнку зображено трьох братів. Як можна позна-
чити їхні родинні зв’язки?

віктор

олег
роман

  5. Визнач, який зі шляхів з києва до Новомиргорода ко-
ротший?

  6. Склади задачі за даною схемою та розв’яжи їх усно. Чим 
вони відрізняються? 

 I спіймав рибок 

II спіймав на  рибок більше   
 ?
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  7. Розглянь малюнок і назви номери істинних висловлю-
вань.

1) Якщо фігура зелена, то це — трикутник.
2) Якщо фігура — трикутник, то вона зелена.
3) Якщо фігура червона, то це не прямокутник.
4) Якщо фігура зелена, то це — квадрат.
5) Якщо фігура не червона, то це не круг.
6) Усі фігури різного кольору.

Файли і папки можна копіювати та видаляти. для 
цього використовують контекстне меню, яке виклика-
ють одним клацанням правої кнопки миші за умови, 
що її вказівник наведено на файл чи папку відповідно. 
У списку цього меню є команди Копіювати та Видалити.

Якщо обрати команду Видалити, то файл чи папка 
видаляються.

Якщо обрати команду Копіювати, то спочатку за-
пам’ятовується місце, де об’єкт знаходиться. потім, 
коли буде обрано нову папку для розміщення копії 
цього об’єкта, в контекстному меню з’явиться (серед 
інших) команда Вставити.
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Вибір цієї команди одним клацанням лівої кнопки 
мишки завершить дію — у папку буде скопійовано об-
раний об’єкт.

  8. Виконай завдання.
1) Видали (вказані вчителем) файли і папки з Робочого 

стола комп’ютера, користуючись контекстним меню.
2) Скопіюй файл з Робочого стола в папку, вказану вчи-

телем. Відкрий папку і переконайся, що файл скопі-
йовано. Закрий папку.

3) Скопіюй папку з Робочого стола в папку, вказану вчи-
телем. Відкрий папку і переконайся, що цей об’єкт 
теж скопійовано. Закрий папку.

  9. З якою метою комп’ютер використовують у навчанні?

 10.  Учні дитячої академії мистецтв (під керівництвом учи-
теля Наталії Володіної – Панченко) створили малюнки. 
Виконай на вибір малюнок за зразком у графічному ре-
дакторі Paint.net.

1 2 3
У папці Малюнки і презентації є три файли: Полотно з ри-
сунком 1).jpg, Полотно з рисунком 2).jpg, Полотно з рисун-
ком 3).jpg, які містять зменшені копії цих малюнків, щоб 
можна було створювати за цими зразками свій малюнок.
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Урок  5  

  1. Придумай зображення знака, який ілюструватиме кон-
курс на кращий букет осінніх квітів.

  2. Побудуй на папері в клітинку фігуру за шифром: →3, 
&1, ↑3, %1, ←3, 1, ↓3, (1.

  3. Тренер поставив спортсмену завдання — пробігти 7 кіл 
навколо футбольного поля. Поясни схему виконання 
завдання.

Початок

Пробіг
7 кіл?

Пробігти коло

Кінець

Ні Так

          

Такі схеми ілюструють 
повторюване виконан-
ня дій. Якщо виконан-
ня дій передбачає пов-
торення, то такі схеми 
зображують алгоритм 
з повторенням.

  4. З яких частин складається велосипед? Для чого вони 
призначені?

  5. Склади речення зі словами «файл» і «видалити» за та-
кими схемами:

 .
.
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  6. Склади задачі за даною схемою та розв’яжи їх. Чим вони 
відрізняються?

I ділянка —  рядків по  кущів
II ділянка —  рядків по  кущів    

 кущів?

 Чи допоможе в розв’язуванні цих задач такий запис: 

1)  ·  = 
2)  ·  = 
3)  +  = ?

  7. Розглянь малюнок і назви істинні висловлювання.
1) Якщо фігура — трикутник, то вона біла.
2) Якщо фігура зелена, то це — круг.
3) Якщо фігура червона, то це — круг.
4) Якщо фігура — прямокутник, то вона червона.
5) Не всі прямокутники жовті.

текст — це послідовність записаних речень, які по-
відомляють про щось. Те, про що в тексті повідом-
ляється, розповідається, називається його темою. Всі 
розповіді ведуться з певною метою. до тексту можна 
добрати заголовок.
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для роботи з текстом створено спеціальні комп’ю-
терні програми — текстові редактори. на відміну від 
паперових записів у текстовому редакторі легко ви-
правляти помилки, дописувати, вилучати зайве, оби-
рати шрифт, роздруковувати тощо. Текст зберігають 
у файлі, що зручно для пересилання його електро-
нною поштою та подальшого використання на інших 
комп’ютерах.

Одним з найбільш простих текстових редакторів 
є WordPad. Вікно програми з позначеними основними 
елементами зображено на малюнку нижче.

Робоче поле
Кнопки

масштабування

Лінійка

Смуга 
прокручування

Рядок 
заголовка Вкладки Кнопки керування

вікномСтрічка
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Щоб розпочати роботу з редактором WordPad, треба 

натиснути на кнопку . У меню, що відкрилося, 
вибрати рядок Всі програми, потім Стандартні і, нарешті, 
WordPad. для зручності доступу до редактора WordPad 
на Робочому столі може розміщуватися його значок . 
Якщо по ньому два рази клацнути лівою кнопкою миш-
ки, то відкриється вікно текстового редактора.

Текст у редакторі WordPad набирають з клавіатури.

  8. Відкрий текстовий редактор WordPad. Покажи елементи 
його вікна і назви їх. Набери з клавіатури власне ім’я, 
прізвище, назву школи. Великі літери набирай, утриму-
ючи клавішу Shift . Після виконання завдання завер-
ши роботу з редактором WordPad.

  9. З якою метою комп’ютер використовують у будівни-
цтві?

  10. У графічному редакторі Paint.net створи малюнок на 
тему «Золота осінь» (проект розрахований на виконан-
ня упродовж кількох уроків).
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Урок  6  

  1. Розглянь знаки олімпійської символіки. Які види спор-
ту вони позначають? обґрунтуй свою відповідь.

  2. Склади шифр, за яким можна виконати малюнок, роз-
починаючи з позначеної точки.

  3. обчисли за схемою.
0, 9, 2, 8, 3, 5, 7

Початок

а > 80

+ 20

Кінець

Ні Так

• 7

– 70
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  4. Поясни, що означає вислів: «Заблукав між трьома сос-
нами».

  5. Чому в багатоповерхових будинках квартири, що розта-
шовані одна над одною, мають однакове планування?

  6. Скільки одноцифрових чисел можна використати для 
позначення знаменників, складаючи задачу за схемою?

600 кг зерна

1
жито

 ?1
пшениця

решта — кукурудза?

  7. Розглянь малюнок і назви номери істинних висловлю-
вань:

1) Якщо фігура жовта, то це — прямокутник.
2) Якщо фігура синя, то це — великий круг.
3) Якщо фігура біла, то це — маленький круг.
4) Якщо фігура не жовта, то це не прямокутник.
5) На малюнку немає зеленої фігури.
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на верхній панелі інструментів редактора WordPad 
є кілька кнопок, що дозволяють виконувати певні ко-
манди. при підведенні вказівника миші до будь-якої 
кнопки спливає підказка з назвою команди, напри-
клад, Створити, Відкрити, Зберегти, Друк, Знайти, Вирізати, 
Копіювати, Вставити, Відмінити та Дата/час.

Зокрема при натисканні на кнопку  Відкрити, з’яви-

ться нове вікно (див. малюнок нижче) з такою ж наз-
вою, в якому треба спочатку вибрати папку, де знахо-
дяться потрібні файли, а потім серед них вибрати той, 
який треба відкрити.
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Віконце з назвою папки,
що містить файл

Обраний 
файл

Кнопка відкриття файла

Віконце попереднього
перегляду файла

Якщо для відкриття файла натиснути кнопку  Відкри-
ти,то в робочому полі з’явиться текст вибраного файла.

Щоб зберегти відкритий файл, треба на панелі ін-

струментів натиснути кнопку  Зберегти.

  8. Відкрий в редакторі WordPad файл Казка Телесик.rtf, який 
знаходиться в папці Українські казки на Робочому столі. 
Прочитай казку. Заверши роботу з редактором WordPad.

  9. З якою метою комп’ютер використовують на залізниці?

  10. У графічному редакторі Paint.net створи малюнок на 
тему «Золота осінь» (продовжити виконання проекту).
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Урок  7  

  1. Про що повідомляють червоний і синій кольори в даних 
виразах?

24 – 4 : 2

24 : (14 – 10)

35 – (12 – 8)

28 + 3 • 7

4 • 8 – 16

45 : 5 + 8

37 + 5 • 6

63 – 13 + 6

(25 + 10) : 5

(14 – 8) : 2

2 • 6 : 3

18 : 2 • 5

20 : 5 : 2

79 – 9 – 20

  2. Склади схему дій до прислів’я. 

Сім разів відміряй — один раз відріж.
  3. Склади лебедя за малюнком (автор В.П. Тименко).

а б в

г

д е

а) б) в)

г)

ґ) д)
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  4. На малюнку сині стрілки показують, хто чий брат. ким 
є для хлопчиків Варуся і Настуся? Який знак можна ви-
користати, щоб позначити, що вони є сестрами одна од-
ній та хлопчикам?

миколка
варуся

Іванко настуся

  5. Зобрази малюнок за зразком на папері в клітинку.
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  6. Склади задачу за малюнком і розв’яжи її.

  7. Розглянь малюнок і назви номери істинних висловлю-
вань.

1) Якщо фігура не жовта, то це не квадрат.
2) Якщо фігура не зелена, то це не квадрат.
3) Якщо фігура не трикутник, то вона не жовта.
4) Усі чотирикутники різного кольору.
5) Якщо фігура червона, то це — прямокутник.

Якщо в тексті, відкритому в редакторі WordPad, є по-
милки, то для їх виправлення використовують певні 
клавіші клавіатури, пов’язуючи всі дії з місцем знахо-
дження курсора (вказівника миші).
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Зокрема, клавіша Пробіл  роз’єднує слова, клавіша 

Del  видаляє символ праворуч від курсора, а клавіша 

Backspace  видаляє символ ліворуч від курсора.

Щоб замінити помилково записану літеру, треба 
спочатку видалити її, а потім натиснути клавішу з по-
трібною літерою.

  8. Увійди в текстовий редактор WordPad. Відкрий файл Каз-
ка Телесик вправа.rtf. Знайди в цьому тексті помилки і ви-
прав їх. Збережи файл з іменем Казка Телесик вправа Пріз-
вище і заверши роботу з текстовим редактором.

  9.  З якою метою комп’ютер використовують художники?

  10. У графічному редакторі Paint.net створи малюнок на 
тему «Золота осінь» (продовження проекту).
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Урок  8  

  1. У магазині кожен відділ позначили певним значком. 
Про що ці значки повідомляють?

  2. Два теплоходи пливуть по річці, а назустріч їм ще два 
теплоходи. Річка така вузька, що двом теплоходам роз-
минутися важко. Але є затока, в якій може помістити-
ся один теплохід. Придумай послідовність дій, щоб  те-
плоходи могли розминутися.
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  3. обчисли за схемою.
0, 9, 2, 8, 3, 5, 7, 4, 6

Початок

а > 30

+ 20

Кінець

Ні Так

• 6

Ні b > 100 Так

  4. На малюнку червоні стрілки позначають, що Тамара і 
Люда — сестри. Відомо, що Руслан — їхній брат. Пока-
жи родинні зв’язки брата і сестер за допомогою стрілок.

Люда

тамара

руслан
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  5. Поясни, чому в банках купюри в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 
500 грн складають у пачки по 100 шт.

  6. Склади і розв’яжи задачу за малюнком.
кожен відрізок продовжили на 4 см.
На скільки сантиметрів другий від-
різок став довшим за перший?

  7. Грицько висловився про зображені на малюнку фігури 
так:

1) «Якщо фігура біла, то це — круг» — істинне.
2) «Якщо фігура жовта, то це — прямокутник» — хибне.

Склади кілька істинних (правильних) висловлювань 
про зображені фігури.

Відомо, щоб набрати текст, спочатку відкривають 
текстовий редактор WordPad. У відкритому вікні з клаві-
атури набирають текст на робочому полі. потім уважно 
його переглядають, за потреби виправляють помилки.

17 см

19 см
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Щоб зберегти набраний текст у файлі, натиска-
ють кнопку на панелі інструментів з позначкою  
і у вікні, що відкриється після цього:

1) обирають команду ;

2) у списку, що відкриється праворуч, обирають 

вид документа ;

3) далі відкриється вікно, в якому обирають папку, 
де має бути збережено файл;

4) дають файлу ім’я, вписуючи його в поле для за-
пису імені файла;

5) натискають кнопку .
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поле для запису  
імені нового файла

кнопка  
збереження файла

віконце для вибору папки

  8. Розпочни роботу в редакторі WordPad. У робочому полі 
набери такий текст:

«Жив у стародавні часи могутній богатир Лиман, і 
було в нього двоє дітей — дочка десна та син дніпро. 
десна була старшою…».

Збережи текст у файлі з іменем Легенда Прізвище, де за-
мість слова «Прізвище» запиши власне прізвище. За-
верши роботу з текстовим редактором.

  9. З якою метою комп’ютер використовують на кухні?

  10. У графічному редакторі Paint.net створи малюнок на 
тему «Золота осінь» (продовження проекту).


