


Сьогодні у нас з вами невеличке змагання –
вікторина “Щасливий випадок”. Вікторина буде 

складатися з4 турів

1 тур – Наша команда

2 тур – Математична естафета

3 – 4 тури – конкурс капітанів, з 
історії інформатики





•Британський Колос -

електронний обчислювальний

пристрій, який використовувався

військовими Великої Британії для

розшифровування німецьких кодів

(1942)

•Мала електронна обчислювальна

машина "МЭСМ" (1950)



1942-1950





Що таке інформація?

За допомого яких органів чуття людина 
сприймає повідомлення?

Інтернет – це…

Інформаційні процеси – це…

Які способи подання повідомлень ви знаєте?



Які носії повідомлень ви знаєте?

Які пристрої для роботи з даними ви знаєте?

Щасливий випадок.

Як називається універсальний пристрій для 
роботи з даними?

Дані – це…



• Ада Августа 
Лавлейс – перша 
програмістка, відома
створенням опису
обчислювальної
машини



• Катерина Логвинівна
Ющенко - автор 
першої у світі мови
програмування
високого рівня



Що відносять до пристроїв введення?

Трекбол – це пристрій …

Щасливий випадок.

Які пристрої збереження даних ви знаєте?

Які  пристрої відносять до пристроїв 
виведення?



Процесор – це…

Як класифікують портативні ПК?

Тачпед – це…

Що у переліченому ряді зайве: мишка, 
колонки, клавіатура, сканер? Чому?

Як класифікують стаціонарні ПК?



Ноутбук 
для  

бізнесменів



Що таке об’єкт?

Визначте властивість за значенням якої проведено 
класифікацію: портрети, натюрморти, пейзажі тощо.

Визначте властивість за значенням якої проведено 
класифікацію: оповідання, повісті, романи.

У кожному з наведених прикладів вказано чотири об’єкти. 
Три з них увійшли до однієї групи в деякій класифікації, а 

один об’єкт зайвий. Укажіть за якою властивістю 
проводилась класифікація та який об’єкт зайвий.

Україна, Росія, Болгарія, Рівне.

Наведіть приклади об’єктів.



Щасливий випадок.

Під час класифікації за значенням якої властивості 
можуть потрапити до однієї групи такі об’єкти: Київ, 

Москва, Варшава.
Під час класифікації за значенням якої властивості 

можуть потрапити до однієї групи такі об’єкти: огірок, 
ялинка, трава.

У кожному з наведених прикладів вказано чотири об’єкти. Три з 
них увійшли до однієї групи в деякій класифікації, а один об’єкт 
зайвий. Укажіть за якою властивістю проводилась класифікація 

та який об’єкт зайвий.
Стіл, диван, вікно, шафа.

Як можна класифікувати комп’ютери?



• Співзасновники
Microsoft - Білл
Гейтс і Пол Аллен



Меню – це…?

Як кнопка слугує для виклику головного меню?

Які види меню ви знаєте?

Комп’ютерна програма – це…

Після завантаження комп’ютера на екрані монітора 
з’являється зображення, яке називається …



Для чого слугують смуги прокручування?

З скількома вікнами можна працювати 
одночасно?

Щасливий випадок.

Як називають людей, які створюють 
комп’ютерні програми?

Які кнопки керування вікном ви знаєте?







У давнину часто для передачі важливих повідомлень 
використовували людей, які вміли швидко бігати - …

Як називався і яку площу займав перший комп’ютер, 
що був створений в Україні.

Щасливий випадок.

Хто був першим програмістом у світі?

Де і коли був створений перший комп’ютер?



Автор першої у світі мови програмування високого
рівня – це …

Що стало початком грандіозної кар’єри Білла Гейтса?

Як звати співзасновників компанії Microsoft?

Запорізькі козаки для передавання повідомлень про 
небезпеку використовувати  - …

Які були недоліки у першого ноутбука?



Домашнє завдання

• Д/З Опрацювати §2.7, 

• ст.. 73 №1-2 (пис.), 

• №11* - додаткове 
завдання.


