
Любі п’ятикласниці та п’ятикласники! 

Ви тримаєте в руках сучасний інтерактивний зошит з інформати-
ки. Окрім різноманітних завдань, він містить інтерактивні ігри, адап-
товані для смартфона, планшета, ноутбука й ПК. Завдяки цьому ви 
маєте можливість не лише виконати завдання, а й перевірити себе, 
відсканувавши потрібний QR-код на сторінках друкованого зошита 
або клацнувши мишкою по QR-коду в електронному варіанті. 

У зошиті ви знайдете також IT-словничок із найбільш пошире-
ними IT-термінами й  додаткові практичні завдання із покроковими 
інструкціями для виконання за допомогою смартфона. А ще після 
кожного розділу на вас чекає незвичайний вебквест із цікавими за-
вданнями!

Тож навчайтеся із задоволенням! Успіху та натхнення вам у ново-
му навчальному році!

                                                                                                                                                      
        Авторка
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Розділ 1

Інформаційні технології, Інформаційні технології, 
їхня роль у житті сучасної людини. їхня роль у житті сучасної людини. 
Поняття про інформаційні процесиПоняття про інформаційні процеси

Тема 1Тема 1

ВЛАСНЕ ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 1Ро
зд

іл

1. Продовж речення:
Інформаційна система — це....

Будь яка інформаційна система складається з:

 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ
   

https://wordwall.net/play/33849/583/382
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Власне цифрове середовище

2. Інформація — це...

ПЕРЕВІР СЕБЕ
   

3. Заповни таблицю.

За способом
отримання

За способом
подання

Інформаційні 
процеси

Властивості
інформації

Класифікація інформації

ПЕРЕВІР СЕБЕ
   

https://wordwall.net/play/33849/869/121
https://wordwall.net/play/33850/364/418
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4. Продовж речення 
Апаратна складова (Hardware) — ...

Програмна складова (Software) — ...

ПЕРЕВІР СЕБЕ
   

5. Заповни таблицю 

Апаратна складова комп’ютера

Пристрої введення/  
виведення інформації

Введення Комунікаційні пристрої Виведення

ПЕРЕВІР СЕБЕ
    

https://wordwall.net/play/33850/470/287
https://wordwall.net/play/33850/730/919


7
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6. Інтерактивна гра. 

7. Встанови відповідність.

пристрої, які необхідні для введення 
даних до комп’ютера під час його 

роботи.
1

2

3

пристрої, які використовують 
для передачі даних між різними 

комп’ютерами.

периферійні пристрої для виведення 
інформації (результати роботи 

комп’ютера). Найчастіше пристрої 
виведення інформації виводять 

інформацію через звук і візуально.

Комунікаційні 
пристрої

Пристрої введення

Пристрої виведення 
інформації

ПЕРЕВІР СЕБЕ
   

8. Заповни таблицю.

Програмна складова комп’ютера

Системне програмне 
забезпечення

Інструментальні 
засоби

Прикладне  
програмне забезпечення

Пристрої  
введення інформації

Пристрої  
виведення інформації

  

https://wordwall.net/play/33876/642/576
https://wordwall.net/play/21554/823/3419
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ПЕРЕВІР СЕБЕ
   

9. Познач ().
Системне програмне забезпечення — це сукупність програм, 
які здійснюють:

 керування роботою складових комп’ютера та обміном дани-
ми між ними;

 діагностування та усунення недоліків у роботі комп’ютера;
 організацію обміну даними між користувачем і комп’ютером;
 копіювання та переміщення файлів та папок

10. Продовж речення.
Операційна система, ОС (англ. operating system, OS) — це ...

ПЕРЕВІР СЕБЕ
   

11. Заповни таблицю.

Інформаційні процеси

https://wordwall.net/play/33850/909/569
https://wordwall.net/play/33871/077/799
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12. Заповни схему.
Одиниці вимірювання інформації

=0 або 1

8 біт = = 23 біт

1024 байт = = 210 байт

1024 Кбайт = = 220 байт

1024 Мбайт = = 230байт

1024 Гбайт = = 240 байт

13. Заповни таблицю.

Програмна складова комп’ютера

Системне програмне 
забезпечення

Інструментальні 
засоби

Прикладне  
програмне забезпечення

14. Інтерактивна гра. 

ПОГРАЙ ГРУ
     

  

https://wordwall.net/play/22399/650/325
https://wordwall.net/play/22399/771/214
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