
ОБ`ЄКТ  GRAPHICSWINDOW  

 
     Які ти знаєш об`єкти Microsoft Small Basic? 

TextWindow - це вікно, в якому відображається написаний __________. 

GraphicsWindow – це вікно для створення _______________. 

 

GraphicsWindow – це об`єкт Microsoft Small Basic, у якому відображаються 

графічні зображення. 

Ширина і висота вікна GraphicsWindow подається в пікселях.  

Пригадай. Скільки приблизно пікселів становить 1 сантиметр? Скільки 

приблизно пікселів становить 1 

клітинка зошита?  

Розглянь зображення вікон of-line версії та on-line версії Mscrosoft Small Basic. 

Перевір, чи немає помилки в програмах. Де саме? 

 
 

 
Запам`ятай!  В on-line версії не потрібно писати розміри графічного вікна.  

СИСТЕМА КООРДИНАТ У ГРАФІЧНОМУ ВІКНІ MICROSOFT SMALL 

BASIC 

Щоб навчитися малювати в Microsoft Small Basic, потрібно зрозуміти, що таке 

система координат у графічному вікні. 

         
Початок координат, точка (0,0) розміщена в лівому верхньому куті площини 

монітора. Вісь ОХ направлена зліва направо, а вісь ОУ – зверху вниз. 



        Розглянь малюнки. Назви координати точки А на кожному з них.  Як ти 

вважаєш, на якому з малюнків зображено координати точки у графічному 

вікні Microsoft Small Basic? Врахуй, що координати точки записано в пікселях.  

 
МАЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ЛІНІЙ У ГРАФІЧНОМУ ВІКНІ MICROSOFT 

SMALL BASIC 

    Розглянь зображення. Що означає Draw Line? 

Пригадай. Записуючи команди, програмісти слова пишуть разом.  

 
 

     Для того, щоб у графічному вікні намалювати лінію, потрібно записати 

команду:   

 
Ця команда в перекладі на звичайну мову означає: намалюй у графічному 

вікні пряму лінію за відповідними координатами.  

 
 
Щоб правильно скласти програму, потрібно спочатку намалювати 

геометричну фігуру в системі координат. 

Числа 10, 20, … позначають кількість пікселів по осі Ox та Oy. 

Можна взяти звичайний аркуш паперу, але позначати клітинки аналогічно до 

того, як це зроблено на малюнку. 

На малюнку вже намальована лінія (відрізок). 

Спочатку записуємо координату першої точки: (50, 40).Після цього слід 

записати координату другої точки (160, 120). 



 
Записуємо програму: 

 GraphicsWindow.DrawLine(50, 40, 160, 120) у вікні редактора.  Зверни увагу, 

як слід записувати координати. Отримаємо результат: 

 
Це найпростіша програма. Для того, щоб змінити колір олівця і його товщину, 

потрібно вводити відповідні команди. 

 

    Розглянь таблицю. Розкажи, що означають команди, записані в лівому 

стовпчику таблиці?  

Зверни увагу на запис. Як ти вважаєш, чи можна змінювати число, яке 

позначає ширину олівця? А колір олівця? 

 

DrawLine (x1, y1, x2, y2) Рисування лінії між точками з координатами 

(x1, y1) і (x2, y2) 

PenWidth = 7 Команда встановлює ширину олівця 

PenColor = "Reed" Команда встановлює колір олівця 

 
     Розглянь записи. Розкажи, що можна змінювати в команді, за допомогою 

якої можна нарисувати пряму лінію? 

Підказка. Подумай, чи можна змінювати координати лінії. 

GraphicsWindow.DrawLine (20, 40, 50, 120)       

GraphicsWindow.DrawLine (140, 30, 70, 180) 

 

    Розглянь малюнок. Розкажи, як побудовано пряму лінію.  

Яку координату має перша точка? Яку координату має друга точка? 



 
 
     Розглянь команди. Розкажи, що означають команди, написані в 

кожному рядку. Як записані координати лінії, яку потрібно 

намалювати? 

 
Ось так виглядає малюнок у графічному вікні Microsoft Small Basic. Як 

ти вважаєш, чи обмежується графічне вікно числами 270 (по осі Ox) і 200 

( по осі Oy), як намальовано на малюнку в клітинку?  

ГРАФІЧНЕ ВІКНО ON-LINE ВЕРСІЇ МАЄ РОЗМІРИ ЕКРАНУ 

МОНІТОРА. 

 
                      

Надалі будемо використовувати лише частину 

графічного вікна. 

     
     Розглянь зображення. Розкажи, які координати мають точки? По осі 

Ox.  По осі Oy. 



Розкажи алгоритм побудови трикутника на аркуші паперу за допомого трьох 

точок: 

А (     ,      ) 

B (      ,      ) 

C (      ,      ). 

Алгоритм Координати Small Basic 

1. Будуємо відрізок АВ (10, 10, 200, 200) 

2. Будуємо відрізок АС (10, 10, 170, 50) 

3. Будуємо відрізок ВС (200, 200, 170, 50) 

 
 

 
    Розглянь зображення. Розкажи, що означають записи в кожному рядку. 

 
   Порівняй малюнок, який намалював комп`ютер з тим, що намальований 

тобою на координатній площині. 



 
ПОМІРКУЙ! 

    Чи можна побачити координати у графічному вікні Microsoft Small Basic? 

     Вони існують, але коли запускаємо програму   

     (натискаємо Run), ми їх не бачимо. 

      У графічному вікні Small Basic координат взагалі не існує. 

    Яку команду потрібно записати , щоб викликати графічне вікно? 

     GraphicsWindow 

     TextWindow 

     DrawLine 

      PenWidth 

      PenColor 

    Яку команду потрібно записати , щоб намалювати  у графічному вікні 

пряму лінію? 

     GraphicsWindow.ColorLine 

    GraphicsWindow.DrawLine 

     GraphicsWindow.PenLine     

    У графічному вікні комп`ютер повинен намалювати лінію синього кольору. 

Розглянь зображення прямої. Запиши координати першої та другої точок. 

Запиши у відведеному місці програмний код. 

(малюнок прямої на наступній сторінці) 

 

 
 

    У графічному вікні комп`ютер повинен намалювати чотирикутник. 

Розглянь зображення. Запиши координати точок, відрізків.  

          А (     ,     );  В (     ,      );  С (     ,     );  D (     ,     ). 



  
         Запиши програмний код.   

 

 

    

 

У графічному вікні комп`ютер повинен намалювати             

       кораблик. Запиши програму для побудови кораблика.  

Роби, як тобі зручно. Можеш  позначити точки, записати їх координати. 

Запиши    програмний код у відведеному місці. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження. Набери у вікні редактора наступну команду: 

 
Змінюй дві останні координати. Проаналізуй, як кожного разу 

змінюється положення лінії. 

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 записану програму для побудови лінії. 

5. Перевір уважно програму. 

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

7. Натисни кнопку Run. 

8. Повернися у вікно редактора та збережи документ. 

(У папці, де зберігаються створені тобою програми SmallBasic, створи 

вкладену папку «Графічне вікно», «Зображення», тощо). 

9. Дай назву програмі, наприклад: «Лінії». 

10. Набери у вікні редактора записану програму для побудови 

чотирикутника. 

11. Перевір уважно програму. 

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

13. Натисни кнопку Run. 

14. Повернися у вікно редактора та збережи документ. 

(У папці «Графічне вікно»). 

15. Дай назву програмі, наприклад: «Чотирикутник». 

16. Аналогічно виконуй інші завдання. 

Дослідження. Спробуй змінити координати, колір та товщину лінії. 

Кожного разу спостерігай, як змінюється зображення.  

 

 


