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Тема 1
Повторюємо, що вже знаємо
1. Назви та запиши різновиди сучасних комп’ютерів.

Сучасні
комп’ютери

2. Доповни речення.
Інформатика — це наука, що вивчає методи збору,
,

,

інформації за допомогою комп’ютерної техніки.
Інформація отримується та передається у вигляді
.
Даними називають

збережені на

.

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

умовні жести
та сигнали
графічний
текстовий
звуковий
комбінований
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4. Встанови за допомогою стрілок відповідність між зображеними знаками та повідомленнями.

Заходити з їжею заборонено
Рух на велосипеді заборонено
Обережно напруга
Пішохідний перехід
5. Обчисли вирази та запиши утворені слова. Скористайся ключем.
а) Вираз
4·6
7·5
9·3
2·8
1 · 10

Значення виразу
24

Значення виразу
Ключ
б) Вираз
32 – 4
3 + 16
26 – 9
45 + 11
77 – 0

24 18 27 30 10 12 35 16
Н М С К Й А О
І

Значення виразу
28

Значення виразу
Ключ

Літера
Н

Літера
Д

28 15 17 77 42 19 81 56
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.
Дані, збережені на комп’ютерних носіях під певним іменем, називають

.

Файли в комп’ютерах групують (об’єднують у групи) і
зберігають під одним

.

Цей об’єкт має значок

і назву

.

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

Cпів
солов’я

Текст

Біографія

Герб України

Картина

Музика

Казка

Малюнки

Гімн

3. Познач () дії, які можна виконувати над файлами та папками.
	створювати і додавати
копіювати і видаляти
конспектувати і копіювати
повертати і видаляти
	виділяти і створювати
	створювати і перейменовувати
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4. Склади алгоритм видалення файла (папки), пронумерувавши порядок дій.

	Виклич контекстне меню.
Обери команду Видалити.
	Наведи вказівник миші на потрібний об’єкт.
	Підтвердь свої дії.
5. Склади алгоритм перейменування папки з ім’ям Малюнки на ім’я
Фото, пронумерувавши порядок дій.
Обери команду Перейменувати.
	Наведи вказівник миші на папку з ім’ям Фото.
	Наведи вказівник миші на папку з ім’ям Малюнки.
	Набери з клавіатури слово «Фото» і натисни клавішу
Enter.
	Виклич контекстне меню.
6. За допомогою стрілок встанови відповідність між назвами папок та
вмістом файлів, які містяться у цих папках.

колядка
«Нова радість
стала»

Державний
гімн
України
Біографія

малюнок
на тему
«Мої канікули»

відомості
про Сергія
Лебедєва
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Музика

Зображення

фотографія
моєї
родини

життя
та творчість
Лесі Українки

Тема 3
Копіювання та переміщення комп’ютерних об’єктів
1. Доповни речення.
Будь-які комп’ютерні дані можна

або

з одного накопичувача на інший або
з однієї

до іншої.

2. Склади алгоритм копіювання файла (папки), пронумерувавши порядок дій.

Обери команду Копіювати.
	Виклич контекстне меню.
	Наведи вказівник миші на потрібний об’єкт.
	Вибери місце для розміщення скопійованого об’єкта.
Обери команду Вставити.
	Виклич контекстне меню.
3. Познач істинні висловлювання знаком «+», а хибні — знаком «–».
Операції копіювання та переміщення не відрізняються
одна від одної.
У папках можуть міститися не лише файли, а й інші
папки.
	Для копіювання, видалення файлів і папок використовують контекстне меню, яке відкривають подвійним
клацанням правої клавіші миші.
	Вміст папки можна відкрити подвійним клацанням лівої
клавіші миші, навівши вказівник на потрібний об’єкт.
Щоб виділити файл або папку, слід клацнути лівою
клавішею миші на його значку.
4. Склади алгоритм переміщення файла з ім’ям Вірш з папки Мої документи в папку Уроки, пронумерувавши порядок дій.
Обери команду Вставити.
	Відкрий у вільному просторі вікна контекстне меню.
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	Відкрий контекстне меню для файла Вірш.
	Відкрий вікно папки Мої документи.
Обери команду Вирізати.
	Відкрий вікно папки Уроки.
5. Згрупуй зображені об’єкти за допомогою стрілок.

Документи

Літо

Папки

Файли

Носії

Фото

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

свято.txt

свято.ppt

свято.jpq

свято.mp3

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?
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