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ÇÍÎÂÓ Â ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎÌÓ ÊËÀÑ²
1. Перестав літери і запиши утворене слово.

ÔÌÈ²ÎÀÊÍÐÒÀ
2. Доповни речення.

• Çàõоäèòè в коìï’þòеðнèé кëàñ ìоæнà ëèøе ç äоçвоëó
.
• роçïочèнàòè ðоáоòó çà коìï’þòеðоì áеç äоçвоëó
.
вчèòеëÿ
• Нà коìï’þòеðноìó ñòоë³ не ïовèнно áóòè
.
• Ñèä³òè ïоòð³áно ð³вно, ñïèðàþчèñü нà ñïèнкó ñò³ëüöÿ,
.
ноãè ìàþòü áóòè нà
• в³äñòàнü в³ä очеé äо екðàнà ìон³òоðà —

ñì.

• рóкè ìàþòü áóòè

.

• Тоðкàòèñÿ кноïок ³ кëàв³ø, ïðèçнàченнÿ ÿкèõ òоá³ не.
в³äоìе,
• Не ìоæнà òоðкàòèñÿ äðоò³в ³ çàäнüо¿ ïàнеë³ ìон³òоðà
.
òà ñèñòеìноãо áëокà, öе
3. Для чого комп’ютери потрібні людям? З’єднай зображення з відповідними написами.

ñï³ëкóвàòèñÿ

ñëóõàòè ìóçèкó

ðоáèòè
ðоçðàõóнкè

нàвчàòèñÿ

ïеðеãëÿäàòè
ô³ëüìè

ãðàòè в øàõè
ìàëþвàòè

¿ñòè

4. Роз’єднай слова, прочитай речення і запиши його.
коÌп’ÞТеридопоÌагаÞТьлÞдßÌÓроБоТііНавідпочиНкÓ.
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ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÏÀÏÎÊ
1. Підкресли «зайве» слово в кожному рядку.

дèñкеòà, ï³äðóчнèк, çоøèò, ðóчкà.
Ñèñòеìнèé áëок, ôëеø-нàкоïèчóвàч, ìèøà, ìон³òоð.
кëàв³àòóðà, ìèøà, оïòèчнèé äèñк, ñкàнеð.
пенçëèк, øòàìï, ãóìкà, в³нчеñòеð.
Як можна назвати ці «зайві» предмети? Запиши їхню назву.
2. Добери до термінів з лівого стовпчика відповідні тлумачення з
правого.

еëекòðонн³
ноñ³¿

ïов³äоìëеннÿ, çàô³кñовàн³
нà ноñ³¿ ó вèãëÿä³ çðóчноìó äëÿ
çáеð³ãàннÿ òà оïðàöþвàннÿ

дàн³

³ìеновàн³ äàн³,
ùо çáеð³ãàþòüñÿ нà ноñ³¿

Ôàéë

конòеéнеð, ó ÿкоìó
ìоæнà çáеð³ãàòè ôàéëè

пàïкà

ñïеö³àëüн³ ïðèñòðо¿
äëÿ çáеðеæеннÿ äàнèõ

3. Пронумеруй послідовність дій для створення нової папки.

в³äкðèé вì³ñò ïàïкè, в ÿк³é ïоòð³áно ñòвоðèòè новó
ïàïкó.
ввеäè ³ì’ÿ ново¿ ïàïкè òà нàòèñнè кëàв³øó Enter.
вèáеðè ïоñë³äовно коìàнäè Створити → Папку.
Óñòàновè вкàç³внèк ó в³ëüноìó ì³ñö³ òà в³äкðèé конòекñòне ìенþ.
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ÊÎÏ²ÞÂÀÍÍß ÏÀÏÎÊ ² ÔÀÉË²Â
1. Розгадай ребус.

’’

’’ ÊÀ

Відповідь:

ÉË

Відповідь:

2. Замалюй клітинки з парними числами і літерами під ними. З
літер під незамальованими клітинками склади та запиши назву
операції, яку можна виконувати над папками і файлами.

2 1 14 13 6 7 20 3 10 17 16 9 4 15 18 19 5 8 11 12
á к ø о ä ï ã ³ ч þ е в º à õ н н ¿ ÿ æ

3. Віднови алгоритм, за допомогою якого можна скопіювати окремий
файл або папку з файлами.

1. в³äкðèé
2. Óñòàновè
3. в³äкðèé
4. вèáеðè
5. в³äкðèé
6. Óñòàновè
7. в³äкðèé
8. вèáеðè
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ÂÈÄÀËÅÍÍß ÏÀÏÎÊ ² ÔÀÉË²Â
1. Розглянь малюнок. У якій папці знаходиться файл Вірші? Підкресли її. Яку папку потрібно скопіювати з Папки 1 у Папку 2, щоб
вона містила ігри? Обведи її.

пàïкà 1

іãðоòекà

рàéäóãà +

Ì³é кëàñ

пàïкà 2

Çàãàäкè

в³ðø³

Çàì³òкà
в ãàçеòó

2. Відшукай назву операції, яку можна виконувати над папками і
файлами, за запропонованим лабіринтом-підказкою та запиши її.
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3. Допиши команди, які потрібно виконати, щоб видалити об’єкт.

1. в³äкðèé ïàïкó, äе ðоçì³ùенèé оá’ºкò, ÿкèé ïоòð³áно
вèäàëèòè.
2. вñòàновè

.

3.

.
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