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знову в комп’юТерному класі
1. Обведи червоним кольором кнопки, які потрібно натискати під
час увімкнення комп’ютера.

2. Прочитай правила поведінки під час роботи з комп’ютером. Встав,
де потрібно, НЕ.

торкайся екрана монітора.
клади нічого зайвого на клавіатуру.
чіпай дротів.
Сядь зручно.
під час роботи за комп’ютером руки
тими і сухими.

мають бути чис-

Слідкуй, ùоб відстань від очей до екрана монітора
була не меншою від 50 см.
3. Перестав літери в словах і запиши речення.

пирвал БиЗепек дЯТУриМоÉС, дреÆУ, Тідо Зі
кеМоп’ÞТорМ БедУШ У дірÆУБ.
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у свіТі інформації
1. Познач () речення, що є істинними судженнями.

інформація — це новини, нові відомості, нові знання.
інформація передається за допомогою повідомлень.
людина сприймає повідомлення тільки чотирма органами чуття.
інформаційні процеси — це тільки процеси отримання, зберігання, опрацювання повідомлень.
2. Запиши, про які властивості об’єкта «чай» отримають повідомлен
ня твої органи чуття.

очі

Ніс

вуха

Язик

Шкіра

чай
3. Запиши в таблицю інформаційний процес, який відбувається при
виконанні кожної команди алгоритму. Виконай алгоритм.

ді¿ алãоритìу
1. порівняй своє положення
тіла із зазначеним у правилах безпечної роботи за
комп’ютером.
2. розташуй зручно речі, які потрібні для роботи.
3. перевір відстань від очей до
екрана монітора.
4. порівняй отримані дані із зазначеними у правилах безпечної роботи за комп’ютером.
5. повідом учителя про готовність до роботи.
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інôорìаціéниé ïроцåñ

способи подання повідомлень
1. Вкажи спосіб подання повідомлень за зразком.

повідомлення
у вигляді тексту
повідомлення
у вигляді жестів
і сигналів
повідомлення
звуковим способом
комбіноване
повідомлення
(поєднання декількох
способів)
2. Який із способів подання повідомлень можна використати в ін
формації про Україну? Запиши один із варіантів.

Текстовий

Звуковий

графічний

Умовні жести

Світлові сигнали

комбінований
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носії повідомлень
1. Встанови відповідність між видами повідомлень та відповідними
носіями.

Текст

Звук

відео

Малюнок

2. Як кожна дитина зберегла повідомлення? Наведи лінії олівцем
різного кольору. Придумай, як міг би зберегти повідомлення ще
один хлопчик та доповни плутанку.

3. Запиши назви зображених носіїв повідомлень. Де і як їх використо
вують?

д

в
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пам’яТь комп’юТера
1. Запиши, які дані зафіксовано на поданих носіях.

2. З’єднай лінією подані записи з відповідним зображенням їх носія.

Текстові
дані

Звукові
дані

графічні
дані

числові
дані
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3. Віднови текст повідомлення.

для

тривалого

зберігання

даних

використовують

. Ùоб скористатися даними на
, потрібно перемістити їх в
, де їх обробить

.

Ï³äêàçêà: процесор, оперативна пам’ять, зовнішня
пам’ять, електронні носії.
4. Прочитай текст повідомлення. Запиши назви електронних носіїв
даних, про які у ньому йдеться.

Îсоáëивості åëåктронноãо
носіÿ даних
він розташований всередині системного блока, може
запам’ятовувати і зберігати
дані.
використовується для зберігання, перенесення, обміну даними.
Може на довготривалий час
зберігати дані, зовсім не використовуючи живлення.
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Íаçва åëåктронноãо
носіÿ даних

