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Тема 1

Повторюємо, що вже знаємо

1. Назви та запиши різновиди сучасних комп’ютерів.

Су÷аñíі 
кîмп’ютåри

2. Доповни речення.

іíфîрматика — цå íаука, щî âиâ÷ає мåтîäи збîру, 

, ,  

іíфîрмації за äîпîмîãîю кîмп’ютåрíîї тåхíіки.

іíфîрмація îтримуєтьñя та пåрåäаєтьñя у âиãляäі  

.

даíими íазиâають  збåрåжåíі íа .

3. Встанови за допомогою стрілок відповідність між малюнками та 
способами подання повідомлень.

умîâíі жåñти 
та ñиãíали

ãрафі÷íий

тåкñтîâий

зâукîâий

кîмбіíîâаíий
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4. Встанови за допомогою стрілок відповідність між зображеними зна-
ками та повідомлен нями.

Захîäити з їжåю забîрîíåíî

Обåрåжíî íапруãа

Рух íа âåлîñипåäі забîрîíåíî

пішîхіäíий пåрåхіä

5. Обчисли вирази та запиши утворені слова. Скористайся ключем.

а) вираз Зíа÷åííя âиразу літåра
4 · 6 24 н
7 · 5
9 · 3
2 · 8
1 · 10

Зíа÷åííя âиразу 24 18 27 30 10 12 35 16
Клю÷ н М С К Й а О і

б) вираз Зíа÷åííя âиразу літåра
32 – 4 28 д
3 + 16
26 – 9
45 + 11
77 – 0

Зíа÷åííя âиразу 28 15 17 77 42 19 81 56
Клю÷ д і н Х е а Т и

6. Запиши назви носіїв даних, які тобі відомі.
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Тема 2

Створення та вилучення папок

1. Продовж речення.

даíі, збåрåжåíі íа кîмп’ютåрíих íîñіях піä пåâíим імå-

íåм, íазиâають .

Файли â кîмп’ютåрах ãрупують (îб’єäíують у ãрупи) і 

збåріãають піä îäíим .

Цåй îб’єкт має зíа÷îк  і íазâу .

2. Згрупуй подані файли в папки. З’єднай їх лінією.

Тåкñт

Музика

Малюíки

Cпіâ
ñîлîâ’я

гімí

Біîãрафія
Казка

гåрб Україíи

Картиíа

3. Познач () дії, які можна виконувати над файлами та папками.
 ñтâîрюâати і äîäаâати

 кîпіюâати і âиäаляти

 кîíñпåктуâати і кîпіюâати

 пîâåртати і âиäаляти

 âиäіляти і ñтâîрюâати

 ñтâîрюâати і пåрåймåíîâуâати
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4. Склади алгоритм видалення файла (папки), пронумерувавши по-
рядок дій.

 викли÷ кîíтåкñтíå мåíю.

 Обåри кîмаíäу Видалити.

 наâåäи âказіâíик миші íа пîтрібíий îб’єкт.

 піäтâåрäь ñâîї äії.

5. Склади алгоритм перейменування папки з ім’ям Малюнки на ім’я 
Фото, пронумерувавши порядок дій.

 Обåри кîмаíäу Перейменувати.

 наâåäи âказіâíик миші íа папку з ім’ям Фото.

 наâåäи âказіâíик миші íа папку з ім’ям Малюнки.

 набåри з клаâіатури ñлîâî «Фîтî» і íатиñíи клаâішу 
Enter.

 викли÷ кîíтåкñтíå мåíю.

6. За допомогою стрілок встанови відповідність між назвами папок та 
вмістом файлів, які містяться у цих папках.

Біîãрафія

Музика

Зîбражåííя

кîляäка  
«нîâа раäіñть 

ñтала»

малюíîк  
íа тåму  

«Мîї каíікули»

âіäîмîñті  
прî Сåрãія  
лåбåäєâа

дåржаâíий  
ãімí  

Україíи

фîтîãрафія  
мîєї  

рîäиíи

життя  
та тâîр÷іñть  

лåñі Україíки
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Тема 3      

Копіювання та переміщення комп’ютерних об’єктів

1. Доповни речення.

Буäь-які кîмп’ютåрíі äаíі мîжíа  абî 

 з îäíîãî íакîпи÷уâа÷а íа іíший абî 

з îäíієї  äî іíшîї.

2. Склади алгоритм копіювання файла (папки), пронумерувавши по-
рядок дій.

 Обåри кîмаíäу Копіювати.

 викли÷ кîíтåкñтíå мåíю.

 наâåäи âказіâíик миші íа пîтрібíий îб’єкт.

 вибåри міñцå äля рîзміщåííя ñкîпійîâаíîãî îб’єкта.

 Обåри кîмаíäу Вставити.

 викли÷ кîíтåкñтíå мåíю.

3. Познач істинні висловлювання знаком «+», а хибні — знаком «–».
 Опåрації кîпіюâаííя та пåрåміщåííя íå âіäрізíяютьñя 
îäíа âіä îäíîї.

 У папках мîжуть міñтитиñя íå лишå файли, а й іíші 
папки.

 для кîпіюâаííя, âиäалåííя файліâ і папîк âикîриñтî-
âують кîíтåкñтíå мåíю, якå âіäкриâають пîäâійíим 
клацаííям праâîї клаâіші миші.

 вміñт папки мîжíа âіäкрити пîäâійíим клацаííям ліâîї 
клаâіші миші, íаâіâши âказіâíик íа пîтрібíий îб’єкт.

 Щîб âиäілити файл абî папку, ñліä клацíути ліâîю 
клаâішåю миші íа йîãî зíа÷ку.

4. Склади алгоритм переміщення файла з ім’ям Вірш з папки Мої до-
кументи в папку Уроки, пронумерувавши порядок дій.

 Обåри кîмаíäу Вставити.

 віäкрий у âільíîму прîñтîрі âікíа кîíтåкñтíå мåíю.
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 віäкрий кîíтåкñтíå мåíю äля файла Вірш.

 віäкрий âікíî папки Мої документи.

 Обåри кîмаíäу Вирізати.

 віäкрий âікíî папки Уроки.

5. Згрупуй зображені об’єкти за допомогою стрілок.

папки Файли нîñії

Фîтî

дîкумåíти літî

6. У папці Святий Миколай містяться різні файли з матеріалами до 
шкільного свята.

свято.txt ñâятî.jpq ñâятî.mp3ñâятî.ppt

У якому файлі можна прочитати сценарій свята? 

У якому файлі можна прослухати музичний супровід до свята? 

У якому файлі можна переглянути вітальну листівку, створену в 
графічному редакторі? 

У якому файлі можна переглянути презентацію з матеріалами  
свята? 


