
КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ. КООРДИНАТИ ТОЧКИ 

        Використай принцип координат, розглянутий на попередньому 

занятті. Які в тебе міркування відносно позначення точок парами чисел. 

   Назви точки, позначені відповідними координатами: (1, 3), (2, 2), (3, 1), (5, 

2). 

 
           Ти вже знаєш, як потрібно знаходити координати клітинки. 

Подібним чином позначається і положення точок на площині. Для цього 

потрібно побудувати прямий кут, сторони якого є координатними 

променями із спільним початком у вершині кута. 

    Такий кут називають координатним кутом. 

           Розглянь малюнок і розкажи, як можна знайти координату будь-

якої точки. Назви координати точки А і точки В.  Розкажи, що спільного 

мають ці точки і чим вони відрізняються.          

Одну із сторін координатного кута розміщують горизонтально і 

називають віссю абсцис Ox, а другу сторону – вертикально і  

називають віссю ординат Oy. 

 
Координату по осі Ox називають абсцисою. 

Координату по осі Oy називають ординатою. 

         Назви абсцису і ординату точок А та В.            

 
 У процесі визначення координат точки НЕ 

МОЖНА ЗМІНЮВАТИ ПОРЯДОК ЧИСЕЛ У ПАРІ. На 

першому місці записують абсцису. На другому – ординату. 

 

Наприклад, якщо змінити місцями абсцису й ординату точки 

А (2; 5), то одержимо іншу точку В (5; 2).   

        Побудуй точку А(6; 3). Спочатку рухайся, починаючи з точки 0 

(нуль) вправо на шість одиниць по осі x, а потім піднімись на три 

одиниці вгору вздовж осі у.   

 



      Назви координати речей. Які з речей мають однакові абсциси чи 

ординати?  
( 

 
      Назви координати фігур. 

 

 
ПОМІРКУЙ! 

        Намалюй круги за їх координатами. 
 

 

 
        Запиши координати геометричних фігур. 



           
        Запиши координати фігур. 

 

 
        Намалюй зображення за його координатами. 

             
         Намалюй зображення за його координатами. 

 
        Розглянь малюнок. Чи відрізняється ця система    

        координат від попередніх? Запиши координати цих  

       зображень. 



     
Повторення. 

        Мишка хоче дістатись до сиру. Черепашка хоче їй допомогти. 

Напиши команди для мишки та команди для Черепашки. Пам`ятай, що 

Черепашка без відповідної команди спочатку починає рухатися вгору. 

Пригадай: 1 клітинка аркуша паперу - приблизно 20 пікселів. 2 

клітинки (1 см) - приблизно 40 пікселів. 

Підказка. Спочатку надай команду Черепашці повернутись на 180 

градусів: Turtle.Turn(180) 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Допомога. Пригадай команди, за допомогою яких рухається Черепашка.  

 
Метод Дія Програмний код Приклад 

Show Показує Черепашку і 

дозволяє иконувати 

операції з нею 

 
Turtle.Show() 

 

 

Hide Ховає Черепашку і 

забороняє операції з нею 

Turtle.Hide() 
 

 



PenDown Включає(опускає) 

перо, яке повторює рух 

черепашки  

 
Turtle.PenDown() 

 

 

PenUp Виключає(піднімає) перо, 

яке повторює рух 

черепашки 

 
Turtle.PenUp() 

 

 

Move Переміщує черепашку на 

задану відстань. Якщо 

перо включене, буде 

намальована лінія руху 

черепашки. 

Distance – відстань, на яку 

повинна переміститись 

черепашка 

 
Turtle.Move(distance

) 
 

 

 

Turtle.Move(70) 
 

 

 
 

 

 
MoveTo Повертає і переміщує 

черепашку у вказане 

координатами місце. Х – 

координата кінцевої 

точки. У – координата 

кінцевої точки. 

Turtle.MoveTo (x, y) 

 

Turn Повертає черепашку на 

вказаний кут. 

Черепашка може 

повертатись направо і 

наліво. 

Аngle – кут повороту 

черепашки 

Turtle.Turn(angle) 
 
 
 

Turtle.Turn(60) 
 
 

Turtle.Turn(-60) 
 

 

   

      

TurnRight Повертає Черепашку на 

90 градусів вправо 

 
Turtle.TurnRight() 

 
  

TurnLeft Повертає Черепашку на 

90 градусів вліво 

 
Turtle.TurnLeft() 

 
   

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 код, написаний для Черепашки. 

5. Перевір уважно програму. 

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

7. Натисни кнопку Run. 

8. Повернися у вікно редактора та збережи документ. 

(Упапку, де зберігаються створені тобою програми SmallBasic). 

9. Дай назву програмі, наприклад: «Мишка і сир». 


