
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 58»
Дніпровської міської ради
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Діагностувальна робота

з інформатики

за ІІ семестр

учня/ учениці 3 класу

(дистанційна форма навчання)

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку )

1. Виконавець -
об'єкт, який виконує алгоритм;
об'єкт, який складає алгоритм;
наказ, вказівка виконати певні дії.

2. Команда це...
командир загону;
наказ, вказівка виконати певні дії;
об'єкт, який виконує алгоритм.

3. Система команд визначає...
які дії дає командир;
які дії може виконати виконавець;
які дії задає сам виконавець.

4. Які команди не входить до системи команд об'єкта “службовий пес”?
стояти бігти летіти голос
сидіти свердлити говорити шукати

5. Алгоритм - це...
послідовність команд, яку повинен виконати виконавець;
група команд, яка входить до системи команд виконавця;
система команд.

6. Що з зазначеного можна вважати алгоритмом?
список учнів 3 класу;
меню в їдальні;
кулінарний рецепт.

7. Комп'ютерні презентації переважно складаються з
текстових сторінок;
слайдів
документів

8. У режимі Показ слайдів можна
демонструвати презентацію
змінювати об'єкти на слайдах
змінювати послідовність розташування слайдів
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9. Як називається одна сторінка презентації?
Сайт
Слайд
Сторінка

10. Щоб видалити текст, малюнок зі слайда, необхідно ...
Виділити його і натиснути клавішу ESC
Виділити його і натиснути Пропуск
Виділити його й натиснути клавішу DELETE

11. Операції над слайдами зручно здійснювати у звичайному режимі на вкладці
Слайди за допомогою миші. З'єднай значки із їх позначенням.

Виділити слайд

Видалити

Перетягнути

Вирізати

Вставити

12. Практичне завдання.

12.1. Створити презентацію на одну із запропонованих тем:
Мій фотоальбом
Мій домашній улюбленець
Весняні рослини
 Мої захоплення
 Лісові тварини
Народні казки

Презентація повинна складатися з п'яти слайдів (більше — за бажанням).
Перший слайд — титульний. Містить назву презентації, прізвище, імя,

клас, фотографію (за можливості) виконавця.
На інших слайдах розміщено одне або більше фото на обрану тему з

підписом .
Переходи та анімація — за бажанням.
Результат зберегти, записати на компакт-диск або роздрукувати та

додати до тестових робіт.

12.2. Записати план своєї презентації:

*. Створи текстовий документ

*. Запиши план презентації
*. Для зручності рекомендую оформити його у вигляди таблиці,
але можна і текстом

Слайд Вміст, короткий опис.

1Титульний. Дані про виконавця презентації.
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12.3. Склади алгоритм для Рудого кота, виконуючи який, він
послідовно пройде 100 кроків праворуч, 50 кроків униз, 100 кроків
ліворуч і 50 кроків угору. Після кожного повороту розмір кота має
змінюватись на 20

одиниць та
зачекати 1с. Укінці він повинен програти на барабані мелодію

12.4 Запиши у таблицю послідовність дій.

Виконавець Дії

Рудий кіт

Самооцінювання

Познач. Як тобі було виконувати завдання?

Легко Потрібна допомога Важко

Коментар
вчителя:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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