
ПОВТОРЕННЯ. КООРДИНАТНА СІТКА. 

КООРДИНАТИ КЛІТИНКИ 
 

     Розглянь малюнок. Як називається гра?  Розкажи правила гри.  

Яке б ти обрав зображення, щоб грати в гру. Поясни свою відповідь. 

Як позначено стовпці? Як позначено рядки? 

 
     Розглянь малюнок. Поясни, як записано адресу клітинки.  

 
 

Два елементи, взяті в певному порядку, називають впорядкованою 

парою і записують у круглих дужках.  

Пару (д; 4) називають координатами цієї клітинки на площині.  

     Розглянь малюнок.  Що означає координата  (Г;5) на цьому 

малюнку.?     

Розкажи, в які кораблі гравець влучив?     

 

 



       Розглянь малюнок. Зверни увагу, як позначено клітинки на 

малюнку? Назви координати клітинок, в яких знаходяться кінь, корова і 

трактор. Зверни особливу увагу на третій малюнок. 

 

            
 

 
 

Щоб не заплутатись, будемо позначати координати 

клітинки наступним чином: спочатку слід записати 

число, яке знаходиться на горизонтальній прямій. На 

другому місці записують число, записане на 

вертикальній     прямій.        

                         
     Розглянь малюнок. Клітинка В позначається парою чисел (6; 4).  

Тому можна сказати, що клітинка В має координати (6; 4). Розкажи, які 

координати мають клітинки А і С? 

 
 

ПОВТОРЕННЯ 

     Розглянь програмний код та результат.  

Яку команду потрібно написати, щоб у текстовому вікні надрукувати 

текст зеленого   кольору? 

 



 
 

 
     Розглянь програмний код та результат.  
Яку команду потрібно написати, щоб змінити тло чорного 

кольору на тло зеленого кольору? А текст зеленого 

кольору змінити на текст червоного кольору. 

 

 
 
    Розкажи, чим відрізняються ці два програмні коди?  

 
 

 
 

ПОМІРКУЙ! 

 

     Намалюй зображення за їх адресами.  

 

          
 



     Запиши адреси зображень.  

 
 

     Запиши адреси зображень.  
 

  
 

 

       Розфарбуй клітинки, координати яких зображені на малюнку. (Між 

числами потрібно ставити крапку з комою, а не саму кому.) 

 
      Запиши координати відповідних зображень  
(між кружками – крапка з комою. Справа. Там, де потрібно записувати координати. 

Можна поряд з малюнками залишити лінії замість кружечків).  

 

 
 

       Уяви, що ти знайшов скарб. Намалюй у порожніх клітинках речі, які 

б ти хотів знайти.  Запиши їх назву та координати. (Зліва - клітинки без 

малюнків, лише карта з координатами). Справа – місце для малюнків та координат. 



 

  
      
     Запиши координати зображень на малюнку. 

          
      Намалюй квітку. Користуйся координатами клітинок. 

      
     Обери зображення та намалюй його справа. Користуйся 

координатами клітинок. Розкажи, чим відрізняються координати на цих 

малюнках від попередніх. 

           



РОБОТА ЗА КОМП`ЮТЕРОМ 
1. Набери у рядку пошуку smallbasic.com  

2. Натисни на кнопку . Або натисни  на панелі 

закладок. 

3. Створи новий документ. 

4. Набери у вікні редактора наступні приказки: 

Диму без вогню не буває. 

Заблукався між трьох дубів. 

За дурною головою і ногам нема спокою. 

Згода дім будує, а незгода руйнує. 

Їв би кіт рибку, а в воду не хоче. 

Краще пізно, як ніколи. 

5. Змінюй тло, колір тексту. 

6. Перевір уважно програму. 

7. Якщо є помилки ( ), то виправ їх.  

8. Натисни кнопку Run. 

9. Повернися у вікно редактора та збережи документ. 

(Упапку, де зберігаються створені тобою програми SmallBasic). 

10. Дай назву програмі, наприклад: «Приказки». 

 

Підказка. Користуйся таблицею кольорів. 

 
 


