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Інф-05. Тема02 

Автор: СШЛНІТ 
Описание: 
Інформатика. 5 клас. Способи подання повідомлень. 
 
Задание #1 
Вопрос: 
Із запропонованих літер складіть термін - як називають "мову жестів", яку 
використовують для подання повідомлень із кораблів? 
 
Составьте слово из букв: 
О МАТНБСРЕАКФАЕА -> __________________________________________ 
 
Задание #2 
Вопрос: 
За допомогою семафорної абетки (стор.16 підручника) матрос із корабля передав 
наступне повідомлення (малюнок). Впишіть слово, яке передав матрос за допомогою 
"мови жестів": 

 
Изображение: 

 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #3 
Вопрос: 
За допомогою семафорної абетки (стор.16 підручника) матрос із корабля передав 
наступне повідомлення (малюнок). Впишіть слово, яке передав матрос за допомогою 
"мови жестів": 



 
Изображение: 

 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #4 
Вопрос: 
За допомогою семафорної абетки (стор.16 підручника) матрос із корабля передав 
наступне повідомлення (малюнок). Впишіть слово, яке передав матрос за допомогою 
"мови жестів": 

 
Изображение: 

 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 



 
Задание #5 
Вопрос: 
За допомогою семафорної абетки (стор.16 підручника) матрос із корабля передав 
наступне повідомлення (малюнок). Впишіть слово, яке передав матрос за допомогою 
"мови жестів": 

 
Изображение: 

 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #6 
Вопрос: 
При спілкуванні один із одним за допомогою комп'ютера досить часто 
використовуються значки - смайлики. Встановіть співвідношення між смайликом та 
його тлумаченням (що він означає): 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) посміхаюся 
2) сумую 
3) сміюся 
4) позіхаю 
 

__  

__  



__  

__  
 
Задание #7 
Вопрос: 
При спілкуванні один із одним за допомогою комп'ютера досить часто 
використовуються значки - смайлики. Встановіть співвідношення між смайликом та 
його тлумаченням (що він означає): 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) дивуюся 
2) злюся 
3) привіт 
4) плачу 
 

__  

__  

__  

__  
 
Задание #8 
Вопрос: 
Із клавіатури введіть назву міста - обласного центру Закарпатської області: 
Изображение: 



 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #9 
Вопрос: 
Із клавіатури введіть назву міста - обласного центру Волинської області: 
Изображение: 



 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #10 
Вопрос: 
Із клавіатури введіть назву міста - обласного центру Дніпропетровської області: 
Изображение: 

 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #11 
Вопрос: 



Із клавіатури введіть назву міста - адміністративного центру Автономної Республіки 
Крим: 
Изображение: 

 
 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
 
Задание #12 
Вопрос: 
Із запропонованих вкажи ті предмети, за допомогою яких людина повідомлення 
звуковим способом: 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  



2)  

3)  

4)  

5)  

6)  
 
Задание #13 
Вопрос: 
Із запропонованих вкажи ті предмети, за допомогою яких людина повідомлення 
графічним способом: 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 



1)  

2)  

3)  

4)  

5)  



6)  
 
Задание #14 
Вопрос: 
Встанови відповідність між жестами та їх значеннями: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) вперед 
2) назад 
3) вгору 
4) вниз 
 

__  

__  

__  

__  
 
Задание #15 
Вопрос: 
Встанови відповідність між зображеннями значків та їх текстовими поясненнями: 
 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) збільшити зображення 
2) витерти частину зображення 
3) підписати малюнок 
4) зафарбувати фігуру 
5) намалювати фігуру 
 

__  

__  



__  

__  

__  
 
Задание #16 
Вопрос: 
Чотири п'ятикласники - Петрик, Артем, Остап та Дмитрик підготували повідомлення 
про те, як вони провели літо. Один із них написав твір, інший - приніс фотографію, 
третій - вирішив продемонструвати відео, а четвертий придумав міні-виставу 
пантоніму. Розплутай плутанку (малюнок) та відгадай, хто із хлопчиків що підготував: 
Изображение: 

 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) Петрик 
2) Артем 
3) Остап 
4) Дмитрик 
 
__ твір 
__ фотографія 
__ відео 
__ міні-вистава пантоніма 
 
Задание #17 
Вопрос: 
П'ятикласники Віка, Максим, Валерія та Рома брали участь у навчальному проекті 



"Пісні наших бабусь". Кожен із них знайшов та записав різну кількість пісень. Розстав 
номер від найменшого (1) до найбільшого (4) біля імен учнів, якщо Максим записав не 
найменше пісень, але менше, ніж Віка та Рома, а кількість пісень Віки більша, ніж у 
Роми. 
 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 
__ Віка 
__ Максим 
__ Валерія 
__ Рома 
 
Задание #18 
Вопрос: 
Відомо, що вибір способу подання повідомлення залежить від того, хто надсилає 
повідомлення, того, кому повідомлення адресоване, та засобу зв'язку між ними. Із 
запропонованих вкажіть термін - назву того, хто надсилає повідомлення: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) відправник 
2) отримувач 
3) канал передавання 
 
Задание #19 
Вопрос: 
Відомо, що вибір способу подання повідомлення залежить від того, хто надсилає 
повідомлення, того, кому повідомлення адресоване, та засобу зв'язку між ними. Із 
запропонованих вкажіть термін - назву того, кому адресоване повідомлення: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) відправник 
2) отримувач 
3) канал передавання 
 
Задание #20 
Вопрос: 
Відомо, що вибір способу подання повідомлення залежить від того, хто надсилає 
повідомлення, того, кому повідомлення адресоване, та засобу зв'язку між ними. Із 
запропонованих вкажіть термін - назву засобу зв'язку між тим, хто надсилає 
повідомлення, та тим, кому воно адресоване: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) відправник 
2) отримувач 
3) канал передавання 
 

Конец 


