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Практична робота №2-3 

з інформатики 

учня/ учениці 8 класу 

(дистанційна  форма  навчання) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Завантажити текстовий процесор Word. Створити файл з іменем «Створення 

простого текстового документа». 
2. Додайте до документу верхній колонтитул – Ваше прізвище та ім’я.                 

3. Наберіть та відформатуйте текст відповідно. Встановити розмір сторінки А4, 

орієнтація «Книжна», відступи полів по 2 см, відступи для абзаців по 1 см, до та 

після абзацу – 5 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. 

Встановіть шрифт Times  New Roman, розмір шрифта  14 пт, колір тексту темно 

синій, вирівнювання по ширині. 

Меджибізький замок — пам'ятка фортифікаційної архітектури XVI століття, 

виконана у стилі ренесанс, розташована в селищі Меджибіж Хмельницької області, у 

верхів'ї Південного Бугу при впаданні в нього річки Бужок. Фортеця внесена до 

Державного реєстру національного культурного надбання України. 

Інформаційні технології (IT) - це технології, які: забезпечують розв'язання 

прикладних задач методами обробки інформації; використовуються для обробки 

інформації. 

Термін Інформаційні технології означає цілеспрямовано (на вирішення певних 

задач) організовану сукупність інформаційних процесів. 

Як приклад інформаційних технологій можна навести автоматизоване 

проектування, автоматизоване управління. 

Зазвичай інформаційні технології реалізуються з використанням засобів 

обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий 

пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від 

місця їх розташування. 

Види сканерів:  

 роликові,  
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 барабанні. 

Ручні сканери. 

 Використовується для сканування малоформатних оригіналів. 

 Ширина області сканування від 6 до 28 см. 

 При скануванні сканер переміщається оператором рівномірно і прямолінійно. 

1) Обчислюємо дискримінант: D=b2-4ac 

2) Залежно від дискримінанту, можливі такі варіанти розв’язання: 

  а) D>0, дискримінант додатній, корінь можна обчислити 

за такою формулою: 

х1,2= a

Db

2



 
 
 

 

 

4. Зробіть заголовок для наступного фрагменту роботи «Вставляння об’єктів». 

Перейдіть на вкладку «Вставка», «Фігури». Вставте об’єкти: 

 

 

5. У вкладці «Вставка» перейдіть на вказівку WordArt» для вставки декоративного 

тексту в документ .   

Вставте підпис  

 
6. Вставити таблицю в текстовий документ  (вкладка «Вставити», «Таблиця», 

протягнути по полю таблиці із затиснутою лівою кнопкою миші  до розміру таблиці 

8*7), форматувати таблицю  і заповнити  її згідно зразка: 

Розклад  уроків  на І семестр 

 1 2 3 4 5 6 7 

Понеділок        

Вівторок        

Середа        

Четвер        

П’ятниця        

7. Намалюйте за допомогою автофігур державні прапори. Кожен з прапорів 

згрупуйте. 

 
8. Створіть в текстовому документі таблицю за зразком. Розфарбуйте таблицю 

відповідними кольорами.  



  
 

 
 

Всі завдання відправте на електрону пошту вчителя 

malenko.ann27@gmail.com  

 
Всі практичні та тестові роботи виконати до 07.12.18 
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