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Інф-05. Тема01 

Автор: СШЛНІТ 
Описание: 
Інформатика. 5 клас. Інформація та повідомлення 
Инструкция к тесту: 
Пропонуємо Вам дати відповіді на запитання тесту з теми "Інформація та повідомлення" 
(Інформатика. 5 клас).  
 
 
Задание #1 
Вопрос: 
Відомості про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються у ньому - це... 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) інформація 
2) повідомлення 
3) орган відчуття людини 
 
Задание #2 
Вопрос: 
Інформація передається за допомогою... 
 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) повідомлень 
2) органів відчуття людини 
 
Задание #3 
Вопрос: 
Один із видів відчуття людини, що виникає у ротовій порожнині під дією різних 
речовин називається... 
 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) смак 
2) зір 
3) слух 
4) нюх 
5) дотик 
 
Задание #4 
Вопрос: 
Одне із зовнішніх відчуттів, що дає можливість сприймати звуки, мову за допомогою 
спеціального органу - вуха, називається... 
 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) смак 
2) слух 
3) зір 
4) нюх 
5) дотик 
 
Задание #5 
Вопрос: 
Відчуття, що дозволяє сприймати світло, колір та зовнішню структуру навколишнього 
світу у вигляді зображення або картинки називається... 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) смак 
2) слух 
3) зір 
4) нюх 
5) дотик 
 
Задание #6 
Вопрос: 
Відчуття запаху, здатність визначати запах називається... 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) смак 
2) слух 
3) зір 
4) нюх 
5) дотик 
 
Задание #7 
Вопрос: 
Як називається відчуття, яке виникає при подразненні рецепторів шкіри, слизових 
оболонок внаслідок доторкування, натискування, дії тепла чи холоду, інших впливів? 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) смак 
2) слух 
3) зір 
4) нюх 
5) дотик 
 
Задание #8 
Вопрос: 
Із запропонованих літер склади слово - назву терміну, яким позначаються відомості 
про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються у ньому: 



 
Составьте слово из букв: 
ЯМІНІАРФЦО -> __________________________________________ 
 
Задание #9 
Вопрос: 
Із запропонованих літер склади слово - назву терміну, який визначає, за допомогою 
чого людина отримує інформацію: 
 
Составьте слово из букв: 
ПОНДІЛМОВЯЕН -> __________________________________________ 
 
Задание #10 
Вопрос: 
Із запропонованих вкажи, яке твердження є вірним (Да), а яке - хибним (Нет): 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Однакову інформацію можна передати за допомогою різних повідомлень. 
__ Одне повідомлення може нести різну інформацію для різних людей. 
__ Одне повідомлення завжди несе однакову інформацію для різних людей. 
__ Однакову інформацію можна передати лише за допомогою однакових повідомлень. 
 
Задание #11 
Вопрос: 
На малюнку зображено ребус. Відгадай його. Впиши відповідь 
Изображение: 

 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #12 
Вопрос: 
На малюнку зображено ребус. Відгадай його. Впиши відповідь 
Изображение: 



 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #13 
Вопрос: 
Катруся, Тетянка та Оля вчаться в одній школі: у 5-му, 6-му та 4-му класі. Йдучи до 
школи, вони повідомили Михайлику, який буде навчатися у 5-му класі, що Оля не 
шестикласниця та не вчиться в 4-му класі, а Катруся - також не шестикласниця. Хто в 
якому класі вчиться? 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 
1) Катруся 
2) Тетянка 
3) Оля 
 
__ 4 клас 
__ 5 клас 
__ 6 клас 
 
Задание #14 
Вопрос: 
Катруся, Тетянка та Оля вчаться в одній школі: у 5-му, 6-му та 4-му класі. Йдучи до 
школи, вони повідомили Михайлику, який буде навчатися у 5-му класі, що Оля не 
шестикласниця та не вчиться в 4-му класі, а Катруся - також не шестикласниця. Хто 
буде однокласницею Михайлика? 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) Катруся 
2) Тетянка 
3) Оля 
 

Конец 
 


