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Передмова для учня і вчителя
Робочий зошит призначений для документованого оцінювання знань
та навичок учнів з інформатики у 8 класі за другий семестр.

Робочі зошити зберігаються у кабінеті інформатики
і видаються учням тільки під час уроку.
Робочий зошит містить 30 вправ і 6 практичних робіт, розрахованих на
індивідуальне виконання під час уроку. Вправи призначені для закріплення
теоретичного матеріалу та відпрацювання відповідних практичних навичок
поточного уроку. Практичні роботи призначені для формування
і закріплення теоретичних знань та практичних навичок, здобутих протягом
кількох уроків або під час вивчення розділу. Рівневість вправ і практичних робіт визначається кількістю і якістю виконання завдань.
Вправа тривалістю до 25 хв. виконується письмово і за комп’ютером на
кожному уроці. Для практичної роботи відводиться окремий урок
Виконуючи вправу, учень може заробити оцінку 12 балів: 6 балів за
знання теорії + 6 балів за виконання трьох практичних завдань.
Виконуючи практичну роботу, учень може заробити 12 балів за виконання 6 завдань, знання теорії при цьому не перевіряється.
Для оцінювання практичних навичок у вправах і практичних роботах
пропонуються завдання, при виконанні яких учень виконує певні дії,
вписуючи, за потреби, відповіді у місця, позначені «____________».
Найбільша кількість балів за кожне з практичних завдань надрукована
сірим кольором у полі результату, що має вигляд: « _2_ », у яке за виконане
завдання вчитель вписує 1 або 2 бали, за невиконане – 0 балів.
За списану відповідь вчитель може поставити 0 балів обом учням,
не досліджуючи, хто у кого списав.
Знання теорії при виконанні вправ оцінюються за допомогою контрольно-діагностичної системи Test-W2, налаштованої на 6-бальну шкалу.
Параметри тестування: 10 запитань за 5 хвилин. Одержану оцінку вчитель
вписує у зошит в комірку, що має вигляд: « _6_ ».
Вчитель під час уроку (відслідковуючи в реальному часі роботу учнів)
або після уроку (перевіряючи зошити і учнівські папки на комп’ютерах),
вписує у це поле свою оцінку, яка не перевищує максимальну.
Загальна оцінка, як сума зароблених балів, ставиться у поле ______

Під час виконання практичної роботи дозволяється
користуватися будь-якими джерелами інформації.
Назва, нумерація і зміст вправ і практичних робіт відповідає рекомендованій МОН програмі з інформатики для 5-9 класів.
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Правила техніки безпеки
1.

Заходити в кабінет інформатики слід спокійно, не штовхаючись, не бігти, не намагатись зайняти «кращий» комп’ютер.

2.

Сідати тільки за вказаний вчителем комп’ютер.

3.

Брати із собою на своє робоче місце лише зошит, підручник,
носії інформації і ручку.

4.

Користуватися власними носіями інформації (флеш-пам’ять,
диски тощо) лише з дозволу вчителя.

5.

Портфелі і сумки необхідно залишити у спеціально відведеному місці.

6.

Працювати за комп’ютером чистими і сухими руками.

7.

Вмикати і вимикати комп’ютери тільки з дозволу вчителя або
лаборанта.
Категорично забороняється учням виконувати
будь-який ремонт електрообладнання.

8.

Не залишати поза увагою технічний стан комп’ютера на
своєму робочому місці.

9.

Повідомляти вчителю або лаборанту про недоліки в роботі
комп’ютерів та аварійні ситуації.

10. При аварії чи пожежі вимкнути комп’ютер і без паніки
швидко залишити кабінет інформатики.
11. Біля комп’ютерів заборонено вживати їжу та напої, користуватись розпилювачами парфумів, лаків для волосся тощо.
12. В кабінеті інформатики забороняється користуватися мобільними телефонами.
13. Під час роботи за комп’ютером учням не слід вставати, коли
до класу заходять відвідувачі або керівництво школи.
Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути
шкоди здоров’ю та зберегти обладнання.
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6. Основи програмування
Вправа 21. Знайомство із середовищем
програмування
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-21. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)

_6_

Ознайомитися з порядком додавання на форму компонентів
і налаштування їхніх властивостей.
1. Відкрийте середовище Lazarus, вибравши команди: Пуск →
_1_
Програми → Lazarus → Lazarus.
2. Виділіть форму, тобто клацніть на ній або виберіть назву
_1_
Form1 у вікні Object TreeView.
3. Змініть розміри і положення форми за допомогою миші. _1_
4. Перейдіть до вікна Інспектор об’єктів Задайте значення властивостей Width (ширина) і Height (висота) по 500 пікселів.
_1_
5. Змініть заголовок форми. Для цього в рядку властивості
Caption (підпис) замініть назву «Form1» на «Вправа 21». _1_
6. Змініть колір форми за допомогою властивості Color (колір).
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 22. Створення найпростішого проекту
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-22. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)

_6_

Створити проект за поданим алгоритмом.
1. Створіть новий проект, вибравши команду меню Проект →
Новий проект… → Проект → Програма.
_1_
2. У вікні Інспектор об’єктів змініть заголовок форми (значення
властивості Caption) на «Перша програма».
_1_
3. Поставте на форму компонент Label (напис)
значення властивості Caption на «Привіт, друже!».

. Змініть
_1_

4. Змініть значення властивостей Color і Font (шрифт).

_1_

5. Запустіть проект на виконання.
Програма має атрибути, властиві програмам Windows: заголовок, кнопки Згорнути, Розгорнути, Закрити, дозволяє
змінювати розміри вікна. Зупиніть виконання проекту.

_1_

6. Збережіть проект, вибравши команду меню Файл→ Зберегти
всі. У діалоговому вікні Зберегти проект, що відкриється,
створіть нову папку для вашого проекту. Назвіть папку Вправа
22. Збережіть у папці файл форми (Unit1.pas) і файл проекту
_1_
(рroject1.lpi).
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 23. Запис програми
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-23. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)

_6_

Скласти програму, в ході виконання якої змінювався б напис.
1. Відкрийте проект, збережений у папці Вправа 22:
• викличте команду меню Проект → Відкрити проект;
• у діалоговому вікні Проект → Відкрити проект відкрийте
папку Вправа 22;
• відкрийте файл проекту project1.lpi.
_1_
2. Додайте на форму компонент Button із вкладки Standard. _1_
3. Змініть властивість Caption на «Змінити напис».

_1_

4. Перейдіть на вкладку Події і двічі клацніть у рядку з назвою
події OnClick (клацання).
_1_
5. У створеній процедурі procedure TForm1.Button1Click(Sender:
TObject); між рядками begin і end запишіть команду:
Label1.Caption := 'Я програмую в Lazarus';. Запустіть програму
_1_
на виконання.
6. Додайте на форму ще одну кнопку Button і змініть її підпис на
«Змінити колір». Створіть процедуру обробки події для кнопки
Button2, в якій запрограмуйте зміну кольору фону форми.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 24. Основні компоненти програми
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-24. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)

_6_

Скласти програму, під час виконання якої змінюються
властивості форми.
1. Створіть новий проект.

_1_

2. Двічі клацніть на формі. У вікні редактора коду з’явиться
«каркас» обробника події onCreate (створення).
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
end;
_1_
3. Між рядками begin і end; допишіть оператор зміни кольору
фону форми:
form1.Color := clRed;
_1_
4. Запишіть оператор зміни заголовка форми:
form1.Caption := 'My program';

_1_

5. Запустіть проект на виконання. За потреби виправте помилки.
_1_
Збережіть проект у папці Вправа 24.
6. Налаштуйте для форми виведення підказки «Це форма».
_1_

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 25. Властивості і методи елементів
керування
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8 КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-25. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Скласти програму, при виконанні якої змінюються властивості
компонента Label.
1. Створіть новий проект. Розмістіть на формі кнопку Button1
і напис Label1 (див. рисунок).
_1_
2. Виділіть елемент Button1 і у вікні
Інспектор об’єктів змініть значення
властивості
Font.
Властивості
Caption надайте значення «Змінити
напис».
_1_
3. Змініть для елемента Label1 значення властивостей Alіgnment
(вирівнювання), AutoSize (авторозмір), Color. Властивості
_1_
Caption надайте значення «Я програмую в Lazarus».
4. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки
_1_
«Змінити напис».
5. Запишіть оператори для зміни значень властивостей:
Label1.Caption := 'Бажаю успіху';
Label1.Color := clYellow;
Label1.Font.Color := clBlue;
_1_
6. Запустіть програму на виконання (див. рисунок). Перевірте
дію кнопки. Збережіть проект у папці Вправа 25.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 26. Налагодження програмного коду
Комп’ютер № ___
___. ___. 20___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
Підпис ___________
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися
Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8 КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-26. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
_6_
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)

Виправити помилки в програмному коді, ознайомитися з
режимом покрокового виконання програми.
1. Створіть новий проект. Помістіть на форму командну кнопку,
_1_
створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки.
2. У вікні програмного коду запишіть таку програму:
Label1.Caption := 'Бажаю успіху!';
Label1.Color := clYellow;
Label1.Font.Color := clBlue;
_1_
3. Спробуйте запустити програму на виконання: рядок
Label1.Captіon := 'Бажаю успіху'; виділено жовтогарячою
смугою, у вікні помилок бачимо повідомлення про помилку.
Запишіть повідомлення про помилку:
_____________________________________________
_1_
4. Додайте на форму компонент Label і перевірте роботу
програми.
_1_
5. Для виконання програми в покроковому режимі натисніть
клавішу F7 (покроковий режим зі входом у процедури).
Починає виконуватися код проекту:
begin
RequireDerivedFormResource:=True;
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.Run;
end.
Далі тричі натисніть клавішу F8 (покроковий режим без входу в
процедури). На рядку Application.Run; знову натисніть F7. _1_
6. Після цього продовжуйте покрокове виконання без входу
в процедури, (F8), поки програма перестане реагувати.
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Це означає, що відкрилось вікно програми (перевірте на Панелі
завдань). Клацніть кнопку і зупиніть виконання програми.
Збережіть проект у папці Вправа 26.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Практична робота 11 «Створення об’єктноорієнтованої програм»
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 201__
Підпис ___________

Завдання: створити програму, в ході виконання якої відображається вікно повідомлення.
Обладнання: комп’ютер із встановленою системою програмування Lazarus.
І. Розміщення елементів керування на формі

1. Відкрийте новий проект. Збережіть проект у папці «Практична
робота № 11».
_1_
2. Додайте на форму компонент Label, У вікні Інспектора
об’єктів змініть значення властивостей компонента:
 Caption – «Слідкуйте за ходом виконання програми»;
 Color – clSkyBlue;
 AutoSize – False (заборона автоматично змінювати розмір по
горизонталі із зміною довжини напису);
 WordWrap – True (дозвіл виводити текст в декілька рядків);
 Font – шрифт: Comic Sans MS, розмір:14; колір – білий. _1_
3. Додайте на форму кнопку Button. Змініть значення властивості
Caption кнопки на «Виконати програму».
_1_
ІІ. Написання процедур обробки подій
4. Двічі клацніть на кнопці «Виконати
програму». Відкриється вікно коду
процедури обробки події Button1Click.
Встановіть курсор між рядками begin
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і end запишіть оператори, які змінюють колір фону форми на
червоний і видають вікно повідомлення про виконану дію:
begin
Form1.Color:=clRed;
ShowMessage('Змінився колір форми');
end;
Запустіть програму. Проаналізуйте вигляд вікна повідомлення.
_1_
5. Перед оператором виведення повідомлення задайте значення
властивості Title (назва) для об’єкта Application (програма):
Application.Title:= 'My program';
Запустіть програму і проаналізуйте зміну вигляду вікна повідомлення
_1_
6. Додайте до програмного коду оператори, які змінюють колір
фону напису на зелений і видають вікно повідомлення про
виконану дію:
Label1.Color:=clGreen;
ShowMessage('Колір фону напису змінився на зелений');
Якщо текст повідомлення достатньо
довгий, зручніше розбити текст на
декілька рядків. Вставте в текст
повідомлення
службові
символи
повернення каретки і перенесення рядка
(#13#10), щоб примусово розділити
текст на 2 рядки:
ShowMessage('Колір фону напису '+#13#10+'змінився на зелений');
Запустіть програму. Проаналізуйте зміни вигляду вікна повідомлення.
_1_
7. Встановіть значення ширини форми рівним 500 пікселів:
Form1.Width := 500;
_1_
8. Змініть заголовок форми на «Практична робота № 11»:
Form1.Caption := 'Практична робота № 11';

_1_

9. Запрограмуйте виведення вікна повідомлення після кожної
_1_
виконаної дії.
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ІІІ. Тестування проекту

10. Після запуску проекту випробуйте дію командної кнопки і
переконайтеся, що кожна виконана дія супроводжується
_1_
відповідним повідомленням. Збережіть проект.
Додаткове завдання. Запрограмувати виведення діалогового вікна
MessageBox із заданим заголовком і повідомленням.
Теоретичні відомості. Діалог програми з користувачем можна
організувати за допомогою методу MessageBox, який дозволяє
викликати діалогове вікно з заданим заголовком і повідомленням. Виклик методу має такий формат:
Application.MessageBox(Текст, Заголовок, Тип_вікна);
Текст – текст повідомлення.
Заголовок – рядкове значення, яке задає назву вікна.
Тип_вікна – числовий вираз, який визначає кількість і типи кнопок
або малюнок у вікні.
Деякі константи діалогу MessageBox
Знак

0
4

Значення

Опис

MB_OK
MB_ICONERROR

Кнопка Гаразд
Кнопки Так і Ні
Знак помилки

MB_ICONQUESTION

Знак питання

MB_ICONWARNING

Знак оклику

MB_ICONINFORMATION

Знак інформації

MB_YESNO

Кнопки можна задавати як константою (наприклад mb_OkCancel),
так і числами (0, 1, 2 …). Для використання констант потрібно до
розділу uses додати модуль LCLType.
Функція MessageBox повертає значення, що відповідає тій
кнопці, яку було натиснуто у діалоговому вікні: Кнопка Yes –
константа IDYES; Кнопка No – константа IDNO.
Далі ви ознайомитесь з вказівкою розгалуження, за допомогою
якої можна аналізувати, на яку кнопку у вікні натиснув користувач.
Залежно від значення, яке повертається, можна запрограмувати
виконання тих чи інших дій.
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11. Додайте на форму кнопку Button2 і змініть значення властивості Caption кнопки на «Додаткове завдання». Створіть
обробник події для кнопки і запрограмуйте виведення повідомлення: Application.MessageBox('Ти робиш успіхи!','Вітання',
MB_OK+ MB_ICONWARNING);
Додайте до програмного коду оператор
для виведення вікна, зображеного на
малюнку.
_1_
12. Додайте до коду обробника події
кнопки Button2 оператор:
if Application.MessageBox('2*2=5?', ‘Приклад',
4+MB_ICONQUESTION) =IDYES
then ShowMessage('Ти помиляєшся!')
else ShowMessage('Ти маєш рацію.');
Проаналізуйте дію кнопки.
_1_
Завершіть роботу за комп’ютером.
Зробіть висновок: як можна отримувати інформацію про хід
виконання програми.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Практична робота 12 «Створення програми
з кнопками і написами»
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 201__
Підпис ___________

Завдання: створити проект із кнопками різних видів і написами.
Обладнання: комп’ютер із встановленою системою програмування Lazarus.
І. Розміщення елементів керування на форм
1. Відкрийте новий проект. За допомогою Інспектора об’єктів
змініть заголовок форми на «Практична робота 12». Збережіть
проект у папці «Практична робота № 12» .
_1_
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2. Додайте на форму компонент StaticText (вкладка Additional на
Палітрі компонентів), призначений для виведення повідомлення.
У вікні Інспектор об’єктів змініть значення його властивостей:
 Caption – «Вітаю з першими успіхами у програмуванні!»;
 BorderStyle – sbsSunken (стиль межі – втоплене вікно);
 AutoSize – False;
 Visible – False;
 Font – змініть характеристики шрифту на власний розсуд.
_1_
3. Додайте на форму компонент BitBtn – піктографічну кнопку
(вкладка Additional Палітри компонентів). Змініть вигляд кнопки,
задавши у вікні Інспектор об’єктів властивості Kind значення bkAll.
Змініть параметри шрифту (властивість Font), надайте властивості
Caption значення «Привітання».
_1_
4. Додайте на форму
п’ять кнопок Button.
Виберіть кнопки, утримуючи
натиснутою
клавішу Shift і клацаючи
їх по черзі, і змініть у
вікні
Інспектора
об’єктів
параметри
шрифту для всіх кнопок.
Зніміть вибір з кнопок,
клацнувши на вільному
місці форми. По черзі
вибираючи кнопки, змініть написи на них згідно з малюнком. _1_
ІІ. Написання процедур обробки подій
5. Після натискання кнопки BitBtn на формі повинне з’являтися
повідомлення: «Вітаю з першими успіхами у програмуванні!». Двічі
клацніть на кнопці, і в створеній процедурі BitBtn1Click запишіть
оператор, який зробить видимим елемент StaticText1:
StaticText1.Visible:=True;
_1_
6. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки Червоний
колір. Запрограмуйте зміну кольору фону форми на червоний:
form1.Color:=clRed;
_1_
7. Створіть аналогічну процедуру обробки події для кнопки Синій
колір.
_1_
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8. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки Збільшити
форму. Запрограмуйте збільшення висоти і ширини форми на 10
пікселів:
form1.Width := form1.Width + 10;
form1.Height := form1.Height+10;
_1_
9. Запрограмуйте дію кнопки Зменшити форму так, щоб її
натискання приводило до зменшення висоти і ширини форми
на 10 пікселів.
_1_
10. Запрограмуйте реакцію кнопки на
наведення вказівника. Виділіть на формі
кнопку
Закрити
форму,
у
вікні
Інспектора об’єктів відкрийте вкладку
Події, знайдіть подію OnMouseMove (рух
миші), двічі клацніть праворуч від нього.
Створиться
порожня
процедура
Button5MouseMove. Запишіть в код процедури такі оператори:
Button5.Left:=100+random(250);
Button5.Top:=30+random(250);
Запустіть програму і спробуйте натиснути на кнопку «Закрити
форму». Кнопка повинна втікати від миші.
_1_
ІІІ. Тестування проекту.
11. Після запуску проекту випробуйте всі командні кнопки і
переконайтеся, що все працює, як задумано. Збережіть проект. _1_
Додаткове завдання. Запрограмувати зміну кольору тла напису
Label1 при наведенні на напис вказівника миші.
12. Створіть процедуру TForm1.Label1MouseEnter. Додайте до її коду
оператор, що реалізує зміну кольору напису Label1 при наведенні на
напис вказівника миші:
label1.Color:=clRed;
Створіть процедуру TForm1.Label1MouseLeave і запрограмуйте
зміну кольору напису Label1 на жовтий при виході вказівника миші
за межі напису.
_1_
Завершіть роботу за комп’ютером.
Зробіть висновок: як запрограмувати зміну властивостей елементів керування.

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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7. Алгоритми роботи з об’єктами
та величинами
Вправа 27. Величини та їхні властивості
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-27. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
_6_
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
Скласти програму, яка виконує додавання двох цілих чисел.
1. Створіть новий проект. Помістіть на форму командну кнопку,
_1_
змініть напис на кнопці на «Обчислити».
2. Помістіть на форму компонент Label.

_1_

3. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки. У вікні
програмного коду між заголовком процедури і рядком begin
опишіть змінні А, В, С цілого типу:
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var A, B, C: Integer;
begin
_1_
4. Запишіть код процедури, який реалізує знаходження суми
чисел А і В та виведення результату:
begin
A := 5; B := 10;
C := A+B;
Label1.Caption := IntToStr(C);
end;
_1_
5. Додайте на форму компонент Label2. Доповніть програмний
код операторами обчислення добутку чисел A і B і виведення
результату до напису Label2. Перевірте дію кнопки.
_1_
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6. Додайте на форму кнопку Button2. В обробнику події для
кнопки опишіть змінні x i y цілого типу. Додайте до коду
процедури оператори:
x := 5; y := 6; x:= y+x;
Виведіть нові значення змінних x i y до написів Label1 і Label2.
Перевірте дію кнопки.
_1_
Збережіть проект у папці Вправа 27.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 28. Елементи керування для введення даних
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-28. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Скласти програму, що реалізує діалог програми з користувачем.
1. Створіть новий проект. Помістіть на форму кнопку Button,
змініть заголовок кнопки на «Виконати». Створіть для кнопки
обробник події OnClick.
_1_
2. Опишіть змінні:
var myname: String; age, clas: Integer;

_1_

3. Напишіть такі команди:
begin
myname := InputBox('Name', 'Ваше ім''я? ', 'Не задано');
age := StrToInt(InputBox('Скільки Вам років? ', '0'));
clas := age-6;
ShowMessage('Вітаю, '+myname+#10#13+ 'Напевно, ти
вчишся у ' + IntToStr(clas)+ ' класі');
end;
_1_
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4. Доповніть проект виведенням ще одного повідомлення:
«Вгадав?», відповідь на яке («Так» або «Ні») буде збережена в
_1_
рядковій змінній.
5. Додайте на форму компоненти ComboBox і Edit. Внесіть до
списку ComboBox назви планет Сонячної системи.
_1_
6. Запрограмуйте виведення до текстового поля тексту з вибраного рядка списку ComboBox. Випробуйте і збережіть проект
у папці Вправа 28.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Практична робота 13 «Складання лінійних
алгоритмів»
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 201__
Підпис ___________

Завдання: створити проект для розв’язання задачі.
Два потяги виїхали одночасно
назустріч один одному. Потрібно
знайти, через який час вони
зустрінуться,
якщо
задано
значення відстані між ними в
момент
початку
руху
та
швидкості руху кожного потяга.
Обладнання:
комп’ютер
із
встановленою системою
програмування Lazarus.
І. Розміщення елементів керування на формі

1. Створіть проект. Помістіть на форму 4 компоненти Edit
і кнопку Button. Змініть напис на кнопці згідно з малюнком. _1_
2. Помістіть на форму 4 компоненти Label. Змініть написи на них
згідно з малюнком.
_1_
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ІІ. Написання процедур обробки подій

3. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки. _1_
4. Після введення значень відстані та швидкостей у поля Edit,
виконання обробника події OnClick кнопки повинне призвести до
виведення шуканого часу. Орієнтовний програмний код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var v1, v2, s, t:Real;
begin
v1:=StrToFloat(Edit1.Text);
v2:=StrToFloat(Edit2.Text);
s:=StrToFloat(Edit3.Text);
t:=S/(v1+v2);
Edit4.Text := FloatToStr(t);
end;
_1_
5. Отримайте результати для таких наборів початкових даних:
а) відстань – 1000 км, швидкість руху – 120 та 130 км/год
відповідно; ____________________________
б) відстань – 600 км, швидкість руху – 80 та 120 км/год
відповідно; _____________________
в) відстань – 1200 км, швидкість руху – 115 та 85 км/год
відповідно._____________________________
Перевірте, чи збігаються результати, отримані при виконанні
проекту, з очікуваними результатами.
_1_
6. Які зміни потрібно внести до інтерфейсу форми та
програмного коду, щоб проект реалізовував розв’язування іншої
задачі:
Два потяги виїхали одночасно з однієї станції у протилежних
напрямках. Потрібно знайти відстань, на який вони опиняться один
від одного через заданий час, якщо відома швидкість кожного
потяга.

Зробіть необхідні зміни.
_1_
ІІІ. Тестування проекту.
7. Підберіть три набори вхідних даних для тестування проекту.
Обчисліть очікувані результати для цих тестів.
___________________________________________________ _1_
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8. Перевірте роботу програми на ваших тестових даних. Зробіть
висновок, чи містить програма логічні помилки. Якщо так, то
виправте їх. Збережіть проект у папці «Trains».
_1_
Додаткове завдання. Створити проект для переведення значення
відстані, заданої в кілометрах, у милі.
Теоретичні відомості. Ми́ля (від лат. mille passuum – тисяча
подвійних кроків римських солдат) – одиниця вимірювання
відстані, введена в Стародавньому Римі. Розрізняють сухопутну і
морську милю:
1 сухопутна миля = 1,609 км;
1 морська миля = 1,852 км.
В Україні до метричної системи були відомі коротка (турецька)
миля = 1,67 км та довга (козацька) = 8,35 км.
9. Розробіть інтерфейс проекту згідно з малюнком.
_1_
10. Створіть процедуру обробки
події OnClick для кнопки
«Перерахунок». Запишіть код
процедури:
var km,mil,mmil,tmil, kmil:real;
begin
km:=StrToFloat(Edit1.Text);
mil:=km/1.609;
Edit2.Text:=FloatToStr(mil);
end;
_1_
11. Додайте до програмного коду
оператори
для
обчислення
значень змінних mmil (морська
миля), tmil (коротка миля), kmil (козацька миля) і виведення цих
значень до текстових полів Edit3, Edit4, Edit5.
_1_
12. Виконайте проект і збережіть його в папці «Мile».
_1_
Зробіть висновок: як складати та виконувати лінійні алгоритми для розв’язування задач.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 29. Величини цілих типів
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-29. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Скласти програму «Стрибаюча кнопка».
1. Створіть новий проект. Помістіть на форму компонент Label і
кнопку «Спіймай мене!».
_1_
2. Створіть для кнопки обробник події OnClick. Опишіть змінну
K для збереження кількості клацань кнопки:
var K: Integer;
У код процедури запишіть оператори:
K := K + 1;
_1_
Label1.Caption := IntToStr (K);
3. Додайте на форму компонент Timer (таймер) (вкладка System).
Властивість таймера Interval (інтервал) залиште без змін
_1_
(1000 мс = 1 с).
4. Створіть обробник події «Спрацювання таймера», в якому
запрограмуйте випадкову зміну властивостей Left і Top
кнопки.
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Randomize;
Button1.Left := Random(ClientWidth-Button1.Width);
Button1.Top := Random(ClientHeight-Button1.Height)
end;
Кнопка не має «вистрибнути» за межі форми, тому у формулах
враховано розміри робочої поверхні форми ClientWidth і
_1_
ClientHeight.
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5. Запустіть програму на виконання. Чи вдається спіймати
кнопку? Якщо ні, зупиніть виконання і збільште значення
властивості таймера Interval. Збережіть проект у папці
_1_
Вправа 29.
6. Додайте на форму кнопку Button2, в програмному коді якої
запрограмуйте збільшення значення Interval:
Timer1.Interval := Timer1.Interval + 100;
Додайте на форму кнопку Button3, призначену для зменшення
значення Interval. Перевірте дію кнопок.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 30. Величини дійсних типів
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-30. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Дано функцію y 

x  1  sin x .

Скласти програму для

знаходження значення функції для введеного значення х.
1. Створіть новий проект. Помістіть на
форму кнопку «Обчислити Y».
_1_
2. Помістіть на форму три компоненти
Label, змініть їх заголовки згідно з
рисунком.
_1_
3. Помістіть на форму три текстові поля Edit.
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_1_

4. Створіть для кнопки обробник подій OnClick.
var A: Integer; X, Y: Real;
begin
X := StrToFloat(Edit1.Text);
Y := Sqrt (Abs(X–1)) + Sin(X);
Edit2.Text := FloatToStr(Y);
A := Round(Y);
Edit3.Text := IntToStr(A);
end;

_1_

5. Запустіть програму на виконання. На рисунку подано
результат роботи програми при х=12,7409
Перевірте роботу програми при різних значеннях х. Збережіть
проект у папці Вправа 30.
_1_
6. Змініть програму і обчисліть значення функції y  1 
для x  0,387

1 1

x x2
_1_

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 31. Величини логічного типу
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8 КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-31. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
За введеними значеннями логічних змінних a і b обчислити
значення логічних виразів a and b, a or b, a хor b.
1. Створіть новий
«Обчислити».

проект.

Помістіть
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на

форму

кнопку
_1_

2. Помістіть на форму 5 компонентів Label, змініть написи на
_1 _
них згідно з рисунком.
3. Помістіть на форму 5 компо_1 _
нентів Edit.
4. Створіть для кнопки обробник
події OnClick:
var a, b, v1, v2, v3: Boolean;
begin
a := StrToBool(Edit1.Text); b := StrToBool(Edit2.Text);
v1 := a and b;
Edit3.Text := BoolToStr(v1,True);
v2 := a or b;
Edit4.Text := BoolToStr(v2,True);
v3 := a xor b;
Edit5.Text := BoolToStr(v3,True);
end;
_1_
_1_
5. Запишіть результати роботи програми у таблицю:
a
b
a and b
a or b
a xor b
False
False
False
True
True
False
True
True
6. Збережіть проект у папці Вправа 31.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 32. Величини символьного типу
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-32. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
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_6_

Для символу, що вводиться в поле Edit1, визначити код, наступний символ, попередній символ і відповідну велику літеру.
1. Створіть новий проект. Помістіть на форму кнопку
_1_
«Виконати».
2. Помістіть на форму п’ять компонентів Label, змініть написи на
них згідно з рисунком.
_1_
_1_
3. Помістіть на форму п’ять компонентів Edit.
4. Створіть для кнопки
обробник події OnClick.
var c: char;
st: string;
begin
st := Edit1.Text;
c := st[1];
Edit2.Text := IntToStr (Ord (c));
Edit3.Text := Pred (c); Edit4.Text := Succ (c);
Edit5.Text := AnsiUpperCase (c);
_1_
end;
5. Запишіть результати роботи програми для різних значень c:
_1_
c
Ord(c)
Pred(c)
Succ(c)
AnsiUpperCase(c)
6. Збережіть проект у папці Вправа 32.

_1_

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 33. Величини рядкового типу
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-33. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
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Скласти програму, що виконує заміну символів у рядку.
1. Створіть новий проект. Помістіть на форму кнопку Замінити.
_1_
Помістіть на форму 4 компоненти Label, змініть заголовки згідно
з рисунком. Для елемента Label4 задайте значення властивостей:
AutoSize: False; WordWrap: True.
_1_
Помістіть на форму три компоненти Edit.
_1_
Створіть для кнопки обробник
події OnClick.
var S, S1, S2, S3: String;
begin
S := Edit1.Text;
S1 := Edit2.Text;
S2 := Edit3.Text;
S3 := StringReplace(S, S1, S2,[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
Label4.Caption := S3;
end;
_1_
Випробуйте роботу програми, ввівши у поле Edit1 рядок 'Why do
You cry, Willy, why do You cry? ';
_1_
S1 = 'cry'; S2 = 'smile'. Збережіть проект у папці Вправа 33.
2. Внесіть зміни до програмного коду так, щоб у введеному
_1_
рядку літери «W» і «w» були замінені символом «*»
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 34. Перетворення величин одного типу
на інший
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-34. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
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Створити програму, що моделює годинник.
1. Створіть новий проект. Розмістіть на формі 2 компоненти Edit
для виведення значень поточного
часу і номера дня тижня.
_1 _
2. Додайте на форму компонент
Timer (див. рисунок).
_1 _
3. Створіть процедуру-обробник для
таймера Timer1Timer. При спрацюванні таймера властивості Text
компонента Edit1 присвоюється значення поточного часу.
У поле Edit2 виводиться день тижня:
var t: TDateTime; day: String;
begin
t := Time; Edit1.Text := TimeToStr(t);
day := IntToStr(DayOfWeek(Date)); Edit2.Text := day;
end;
_1_
4. Додайте на форму кнопку «Скільки чекати на день народження?». Розмістіть на формі текстові поля Edit3, Edit4. Поряд із
полем Edit3 додайте підпис «Дата наступного дня народження:».
_1_
5. У програмному коді процедури Button1Click запишіть оператори для визначення кількості днів між датою наступного дня
народження і сьогоднішньою датою:
var day: double; S: string;
begin
S := Edit3.Text; // введення дати наступного дня народження
day := Date – StrToDate(S); // різниця між двома датами
Edit4.Text := FloatToStr(day); // визначається як дійсне число
_1_
end;
6. Випробуйте програму. Чому в текстовому полі виводиться
від’ємне число? Виправте цей недолік і випробуйте програму?
Збережіть проект у папці Вправа 34.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Практична робота 14 «Налагодження готової
програми»
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 201__
Підпис ___________

Завдання. Створити проект для розв’язування задачі:
Відомі назва планети, радіус її орбіти (км), швидкість руху по
орбіті (км/год). Обчислити тривалість року на планеті (період
обертання).
Налагодити програмний код. Перевірити роботу програми для
заданих тестових даних:
Назва
Земля
Венера
Нептун
Марс

Радіус орбіти
149600000 км
108200000 км
4496600000 км
227900000 км

Швидкість
107250 км/год
126110 км/год
19550 км/год
86870 км/год

Період
365,26 діб

Обладнання: ПК із встановленою системою програмування Lazarus.
І. Розміщення елементів керування на форм

1. Створіть новий проект. Помістіть на форму 4 компоненти Edit
і кнопку Button. Змініть напис на
кнопці згідно з малюнком. _1_
2. Помістіть на форму 4 компоненти Label. Змініть значення
властивостей
Font,
Caption
згідно з малюнком. Для того,
щоб заголовки написів виводились в декілька рядків, змініть у
Label значення властивості WordWrap на True.
ІІ. Налагодження програмного коду

_1_

3. Створіть процедуру обробки події OnClick для компонента
Button1. У програмному коді допущені помилки, можливо, ви
помітите їх при наборі тексту програми і виправите, якщо ні –
вам допоможе виправити помилки компілятор.
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var Nazva: String; R, Period: Real;
Const Pi = 3.1415926;
begin
Nazva := Edit1.Text;
R = Edit2.Text; V = Edit3.Text;
Period := 2 * Pi * R / V * 24
Edit4.Text := FloatToStr(Period);
ShowMessage( 'Рік на планеті ' + 'Nazva' + ' триває ' +
FormatFloat('#0.00',Period) + ' діб);
_1_
end;
ІІІ. Тестування програми

4. Після виправлення синтаксичних помилок випробуйте
програму для даних планети Земля. Чи збігається відповідь з
табличною? Якщо так – ви помітили і виправили логічну
помилку в обчисленнях. Якщо ні – проаналізуйте правильність
виразу, який реалізує обчислення значення Period:
довжина орбіти ,
період обертання 
швидкість руху  24
тому що нас цікавить період обертання в добах, а не в годинах.
_1_
5. Виконайте обчислення для Венери, Нептуна, Марса. Заповніть
_1_
таблицю.
6. Які зміни потрібно внести, щоб результат обчислень виводився
в
земних
роках?
____________________________
_1_
____________________________________________
Збережіть проект у папці «Планети».

Додаткове завдання. Створити проект «Калькулятор».
Теоретичні відомості. При виконанні програми може виникнути
виняткова ситуація, в результаті якої генерується помилка,
і виконання програми переривається. Для контролю виняткових
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ситуацій програміст повинен підготувати як основний варіант
фрагмента коду, де можлива виняткова ситуація, так і його варіант, в
якому виняткова ситуація неможлива. Синтаксис оператора
контролю виняткових ситуацій:
try
«небезпечні» команди;
except
альтернативний варіант команд;
end ;
Контроль виняткових ситуацій спрацьовує при запуску exe файлу програми.

7. Розробіть інтерфейс проекту згідно з малюнком.

_1_

8. Опишіть змінні для збереження операндів і результату обчислення як глобальні:
var Form1: TForm1;
a,b,c: real;
_1_
9. Створіть обробник події OnClick для кнопки «+». Запишіть код
процедури:
a:=StrToInt(Edit1.Text);
b:=StrToInt(Edit2.Text);
c:=a+b;
Edit3.Text:=IntToStr(c);
_1_
10. Створіть процедури-обробники для командних кнопок «–» і
«*», вказуючи операцію, що відповідає заголовку кнопки. _1_
11. Створіть процедуру-обробник для кнопки «/» з захистом від
аварійної зупинки програми при діленні на нуль:
var c:real; //опис локальної змінної с для збереження частки
begin
a:=StrToInt(Edit1.Text);
b:=StrToInt(Edit2.Text);
Try
c:=a/b;
Edit3.Text:=FloatToStr(c);
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Except
ShowMessage('Дільник дорівнює 0!');
end;
end;
_1_

12. Збережіть проект в папці «Калькулятор». Скомпілюйте проект,
вибравши команди ВиконатиКомпілювати. Запустіть на
виконання файл project1.ехе. Перевірте дію кнопок та захисту
від ділення на нуль.
_1_
Зробіть висновок: як аналізувати результат роботи програми і
виправляти синтаксичні та логічні помилки.

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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8. Алгоритми з повторенням
та розгалуженням
Вправа 35. Алгоритми з розгалуженнями
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-35. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Визначити більше з трьох чисел a, b, c.

1. Створіть новий проект. Розмістіть на формі чотири компоненти Edit для введення значень a, b, c та виведення значення
_1_
Мax найбільшого з трьох чисел.
_1_
2. Додайте на форму кнопку «Знайти max».
3. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки.
var a, b, c, Max: Integer;
begin a:=StrToInt(Edit1.Text);
b:=StrToInt(Edit2.Text); c:= StrToInt(Edit3.Text);
If a > b Then Мax := a Else Мax := b;
If c > max Then Max := c;
Edit4.Text := IntToStr(Max);
end;
_1_
_1_
4. Випробуйте програму для різних наборів чисел.
5. Внесіть зміни до проекту, щоб програма знаходила найменше з
_1_
трьох чисел. Збережіть проект у папці Вправа 35.
6. Додайте на форму кнопку і змініть напис на ній на «Упорядкувати a, b, c». Запрограмуйте реакцію на клацання кнопки так,
щоб значення змінних a, b і c були впорядковані за зростанням
_1_
(поміняти місцями a, b і c так, щоб виявилося a<b<c).
Підказка: If A>B Then Begin X:= A; A:= B; B:= X End;
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 36. Складання програм із розгалуженнями
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-36. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Скласти програму «Вгадай-но!» за таким алгоритмом:
комп’ютер загадує випадкове число від 1 до 100. Користувач
робить спробу вгадати число.
Комп’ютер порівнює введене
число із загаданим і дає
відповідь
«Замало»
або
«Забагато». Якщо користувач
відгадав число, виводиться
напис «Ти вгадав число!».
1. Розмістіть на формі елементи
керування (див. рисунок).

_1_

2. У вікні Інспектор об’єктів задайте значення властивостей
компонентів згідно з таблицею:
_1_

3. Змінну b потрібно описати як глобальну змінну:
var
Form1: TForm1;
b: іnteger;
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_1_

4. Запишіть код обробника події для кнопки «Загадати нове
число».
begin
Randomize;
b := Random(100);
Label2.Visible := False;
Label3.Visible := False;
Edit1.Clear;
Edit1.SetFocus;
end;
_1_
5. Для кнопки «Перевірити» потрібно записати такий код:
var a: integer;
begin
// Якщо число вгадано, елемент Label3 стає видимим, а
// Label2 (для слів «Замало» і «Забагато») – невидимим
a := StrToInt(Edit1.Text);
If a=b Then begin
Label3.Visible := True;
Label2.Visible := False;
end
Else
If a < b Then begin
Label2.Visible := True;
Label2.Caption := 'Мало';
end
Else begin
Label2.Visible := True;
Label2.Caption := 'Забагато';
end;
end;

_1_

6. Збережіть проект у папці Вправа 36. Запустіть програму на
виконання. Поміркуйте, як потрібно діяти, щоб відгадати
число якомога швидше. Запустіть програму і випробуйте свою
стратегію.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 37. Поліваріантне розгалуження
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-37. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Створити проект для розв’язання задачі.

Касир продає квитки на автобус, який курсує за маршрутом
від міста А до міста В. Ціна квитка залежить від відстані,
на яку потрібно їхати пасажиру:

Скільки коштуватимуть N квитків до населеного пункту,
відстань до якого вводиться з клавіатури?
1. Створіть новий проект. Змініть
заголовок форми на «Касир».
_1_
2. Розташуйте текстові поля для
введення значень відстані та
кількості квитків. Помістіть на
форму елементи керування
Label та змініть заголовки написів.

_1_

3. Додайте на форму командну кнопку «Загальна сума». Створіть
процедуру обробки для командної кнопки Button1.
_1_
4. Опишіть необхідні змінні. Позначимо R – відстань, Х – ціна
квитка на задану відстань, N – кількість квитків, V – загальна
вартість квитків.
_1_
var X, V: Double; R, N: Integer;
37

5. Запишіть код процедури обробки події OnClick:
begin
R := StrToInt(Edit1.Text);
N := StrToInt(Edit2.Text);
Case R of
1..50: X := 5;
51..100: X := 15;
101..150: X := 25;
Else X := 35;
end;
V := X * N;
ShowMessage ('Вартість квитків ' + FloatToStr(V) +' грн');
_1_
end;
6. Випробуйте програму для різних значень відстані й кількості
квитків. Збережіть проект у папці Вправа 37.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 38. Компоненти вибору
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-38. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Скласти програму, в якій реалізовано головоломку Лойда: із
заданого набору чисел вибрати ті, сума яких дорівнює 50.
1. Створіть новий проект. Додайте на форму 10 компонентів
CheckBox (див. рисунок). Властивостям Caption компонентів
CheckBox надайте значень з набору чисел, запропонованих
_1_
С.Лойдом: 25, 27, 3, 12, 6, 15, 9, 30, 21, 19.
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2. Додайте на форму два компоненти Label. На Label1 зробіть напис «Сума чисел:». Компонент
Label2 призначений для виведення суми чисел, які відповідають
вибраним прапорцям.
_1_
3. Опишіть змінну S як глобальну:
var Form1: TForm1;
S: Integer;
_1_
4. Створіть процедуру обробки
події OnCreate для форми. Змінна
S набуває значення 0 при
завантаженні форми:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin S := 0; end;

_1_

5. Створіть спільний для всіх прапорців обробник події OnСlick. У
програмному коді реалізується такий алгоритм: якщо прапорець
установлений, відповідне число додається до суми S, якщо
прапорець скинутий, відповідне число віднімається від суми S.
Після цього значення суми виводиться в напис Label2.
procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
with (Sender as TCheckBox) do begin
If Checked Then
S := S + StrToInt(Caption)
Else S := S – StrToInt(Caption);
end;
Label2.Caption := IntToStr(S);
_1_
end;
6. Запустіть проект. Спробуйте розв’язати головоломку. Збере_1_
жіть проект у папці Вправа 38.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

39

Вправа 39. Цикл із передумовою
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. Відкрий з папки 8 КЛАС тест з назвою
ВПРАВА-39. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай на
питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю.
Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)

1.
2.
3.

4.

_6_

Розробити проект «Числа Фібоначчі», призначений для
обчислення N-го числа
Фібоначчі.
Fn
n-2
FFn-2
FFn-1n-1
Числами Фібоначчі називають числа, які знаходять за таким правилом:
F1 = F2 = 1; Fn = Fn–1 + Fn–2. Для обчислення N-го числа виконується алгоритм, поданий на рисунку.
F1 = F2 = 1, тому обчислення починається з N = 3.
Створіть новий проект.
Розробіть інтерфейс програми
_1_
згідно з рисунком.
Опишіть змінні, необхідні для
реалізації алгоритмів виконання
завдань:
• N – номер шуканого елемента
послідовності;
• і – номер поточного елемента послідовності;
• А, В, С – змінні для збереження (і – 1)-го, (і – 2)-го, і-го
елементів послідовності при черговій ітерації циклу.
_1_
Створіть обробник події OnClick для кнопки Button1. Запишіть
код для обчислення N перших чисел Фібоначчі.
N := StrToInt (Edit1.Text);
A := 1; B := 1; i := 2;
While i < N do begin
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i := i + 1;
C := A + B;
A := B; B := C;
Application.ProcessMessages;
Sleep(500); // зупинка на 0,5 с.
Edit2.Text := IntToStr (C);
end;
_1_
5. Додайте на форму компонент Edit2. Доповніть програмний код
операторами для обчислення суми N перших чисел Фібоначчі і
виведення результату до текстового поля Edit2. Перевірте дію
_2_
кнопки.
6. Збережіть проект у папці Вправа 39.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 40. Цикл із післяумовою
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-40. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
_6_
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
Організувати введення послідовності натуральних чисел,
яка завершується 0. Знайти
кількість і середнє арифметичне введених чисел.
1. Створіть новий проект.
2. Розробіть інтерфейс програми
згідно з рисунком.

_1_

3. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки «Ввести
числа».
_1_
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4. Запишіть програмний код:
var A, K, S: integer; Sr: real;
begin
K := 0; S := 0;
Repeat
A := StrToInt(InputBox('Введення чисел', 'A=>', '0'));
K := K + 1; //лічильник чисел
S := S + A; //введене число додається до суми
Until A = 0; //цикл припиняє роботу, якщо А = 0
Edit1.Text := IntToStr(K–1); //виведення кількості чисел
Sr := S / (K–1); //обчислення середнього арифметичного
Edit2.Text := FloatToStr(Sr);
end;
_1_
5. Запустіть проект. Випробуйте його для різних наборів чисел.
_1_
Збережіть проект у папці Вправа 40.
6. Змініть програму таким чином, щоб вона визначала порядковий номер N найменшого з уведених чисел.
Алгоритм визначення мінімального з уведених чисел:
1) змінній Min присвоюємо значення першого числа, а N:=1;
2) поки А0, кожне наступне число порівнюємо з Min. Якщо
поточне А<Min, виконується заміна Min:=A і запам’ятовується
_2_
порядковий номер поточного числа (N:=K).
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 41. Цикл з параметром
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-41. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
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Визначити всі дільники числа N (крім 1 і самого числа). Якщо
дільники відсутні, повідомити, що N – просте число.
1. Створіть новий проект. Розмістіть на формі текстове поле для
введення числа N (див. рисунок).
_1_
2. Додайте на форму компонент ListBox.

_1_

3. Додайте на форму кнопку «Знайти дільники».

_1_

4. Перевірте, чи є число N простим, за таким алгоритмом:
• під час натискання кнопки список очищається викликом
методу ListBox1.Clear;
• перебираються всі числа від 2 до (N div 2). Якщо число є
дільником числа N, то воно додається до списку ListBox;
• якщо після завершення перебору можливих дільників число
елементів списку залишилось рівним
0, то N є простим.
У процедурі обробки події OnClick для
кнопки запишіть програмний код, що
реалізує даний алгоритм:
var i, N: Integer;
begin
ListBox1.Clear;
N := StrToInt(Edit1.Text);
for i := 2 to N div 2 do
If N mod i = 0 Then
ListBox1.Items.Add (IntToStr (i));
If ListBox1.Count = 0 Then
ListBox1.Items.Add(IntToStr (N) + ' – Просте число');
_1_
end;
5. Випробуйте проект для різних значень N.

_1_

6. Збережіть проект у папці Вправа 41.

_1_

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 42. Складання циклічних алгоритмів
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-42. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Скласти програму для розв’язання старовинної задачі.
Плата за одного бика – 20 карбованців, за корову – 10 карбованців, за теля – 1 карбованець. Скільки можна купити
биків, корів і телят, якщо на 200 карбованців треба купити
100 голів худоби?
1. Створіть новий проект.
«Старовинна задача».

Змініть

заголовок

форми на
_1_

2. Розмістіть на формі компонент ListBox.

_1_

3. Додайте на форму кнопку «Виконати» (див. рисунок).

_1_

4. Розв’язання задачі.
Позначимо літерою b кількість биків; k – кількість корів;
t – кількість телят. Загальна кількість голів дорівнює 100:
b + k + t = 100.
За биків заплатили 20b карбованців,
за корів – 10k карбованців, за телят –
t карбованців, отже, 20b + 10k + t =
200. На 200 карбованців можна
купити: не більше 10 биків, тобто 0
<= b <= 10; не більше 20 корів, тобто
0 <= k <= 20; не більше 200 телят,
тобто 0 <= t <= 200. Таким чином,
необхідно перебрати всі можливі
значення змінних b, k, t і вивести в
поле ListBox той набір з начень, для яких виконується у мова
(20 * b + 10 * k + t = 200) And (b + k + t = 100).
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Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки.
Запишіть програмний код:
var b, k, t: Integer;
begin
For b := 0 To 10 Do
For k := 0 To 20 Do
For t := 0 To 200 Do
If (20 * b + 10 * k + t=200) And (b + k + t=100)
Then begin
{виведення до поля ListBox значення b}
ListBox1.Items.Add('Биків ' + IntToStr(b));
end;
end;
_1_
5. Додайте до тіла циклу оператори виведення до списку значень
_1_
змінних k, t.
6. Збережіть проект у папці Вправа 42.

_1_

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Практична робота 15 «Програми з повторенням і
розгалуженням»
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 201__
Підпис ___________

Завдання: скласти програму для обчислення найбільшого
спільного дільника чисел А і В, в якій використовується
алгоритм Евкліда: поки А≠В від більшого числа віднімати менше.
Обладнання: комп’ютер із встановленою системою програмування Lazarus.
І. Розміщення елементів керування на формі.
1. Створіть новий проект. Збережіть його в новій папці
«Практична робота № 15». Змініть заголовок форми на «Алгоритм
Евкліда».
_1_
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2. Розмістіть на формі три текстових поля Edit – для введення
значень змінних А і В і виведення значення змінної NSD, у якій буде
зберігатися знайдене значення найбільшого спільного дільника.
Розмістіть на формі два компоненти Label з підписами текстових полів
«A» і «B». Розмістіть на формі компонент ListBox.
_1_
3. Додайте на форму кнопку Button. Змініть напис на ній на
«Обчислити NSD».
_1_
ІІ. Написання процедури обробки подій

4. Створіть процедуру обробки події Button1Click, що реалізує
блок-схему алгоритму Евкліда. Блок-схему алгоритму наведено на
малюнку.
Var A, B, NSD: Integer;
begin
A:= StrToInt(Edit1.Text);
B:= StrToInt(Edit2.Text);
While A<>B Do begin
If A>B Тhen A:= A–B Else B:= B–A;
ListBox1.Items.Add('A= '+ IntToStr(A) + 'B= '+ IntToStr(B));
end;
NSD := A;
Edit3.Text := IntToStr(NSD);
_1_
end;
5. Додайте на форму компонент Edit4. Змініть заголовок кнопки на
«Обчислити NSD і NSК». Запишіть оператори для обчислення
значення найменшого спільного кратного чисел А і В і виведення
цього значення в поле Edit4. Скористайтесь формулою:
NSK(А,В) = А*В / NSD(А,В).
46

_1_

Підказка: При обчисленні NSD змінні А і В втрачають початкові
значення, тому потрібно зберегти ці значення у змінних А1, В1.
До розділу Var потрібно додати опис змінних А1, В1, NSК. Після
введення значень змінних А і В необхідно виконати присвоєння:
A1:=A; B1:=B;
При обчисленні NSK користуємось початковими даними, які
зберігаються у змінних A1 і B1:
NSK :=(A1*B1) div NSD;
ІІІ. Тестування проекту.
6. Випробуйте проект для різних наборів чисел. Збережіть
проект.
_1_
Додаткове завдання. Написати програму, яка підраховує, скільки
разів певний символ зустрічається у введеному рядку. Символ С
вводиться з клавіатури.
Теоретичні відомості. Компонент TMemo
(вкладка
Standard) призначений для роботи з багаторядковим текстом,
який міститься у властивості Lines. В Інспекторі об’єктів для
властивості Lines можна викликати діалогове вікно Редактор
рядків, яке дозволяє додати до поля Memo потрібні рядки.
Компонент Memo дозволяє отримати доступ до тексту як
єдиного рядка за допомогою властивості Text типу String.
Присвоєння тексту, введеного в поле Memo1, змінній S:String:
S := Memo1.Lines.Text;
Очищення поля Memo1 :
Memo1.Clear;

7. Розробіть інтерфейс
згідно з малюнком.

проекту
_1 _

8. Створіть процедуру обробки
події для кнопки «Підрахунок
символів». Додайте до розділу uses модулі LCLType, LCLProc
для роботи з символами кирилиці. Опишіть змінні:
var s,sym:string; i,k:integer; c:TUtf8Char;
_1_
9. Запишіть оператор для завдання значення змінної S:
S:= Memo1.Lines.Text;
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_1_

10. Запишіть оператори для задання значення символу с за
допомогою функції InputBox:
sym:=InputBox('Введення символу', 'Введіть символ', 'Не
задано');
c:= Utf8Copy(sym,1,1);
_1_
11. Запишіть оператори для підрахунку кількості входжень
символу с до рядка S:
k:=0;
for i:=1 to Utf8Length(S) do
if Utf8Copy(S,i,1)=c then k:=k+1;
Edit2.Text := IntToStr(k); // виведення результатів підрахунку
Label2.Caption:= Label2.Caption+' '+c;

_1_

12. Збережіть проект в папці
«Підрахунок символів». Підрахуйте кількість символів 'а'
в заданому рядку.
_1 _
Зробіть висновок: Для розв’язування яких задач складаються
циклічні алгоритми з розгалуженням всередині циклу?

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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9. Графічне відображення даних
Вправа 43. Базові графічні примітиви
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-43. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)

_6_

Створити проект, у якому реалізовано малювання графічних
примітивів.
1. Розташуйте на формі чотири командні кнопки, при натисканні
_1_
на які будуть виконуватися завдання 2–4 і 6.
2. Побудуйте трикутник із вершинами в точках (100, 100),
_1_
(200, 200), (100, 200).
3. Побудуйте прямокутник із вершинами (200, 10), (320, 10),
(320, 120), (200, 120).
_1_
4. Побудуйте круг радіусом 50 пікселів, центр якого збігається з
центром полотна Image1.
_1_
5. Випробуйте програму. Збережіть проект у папці
Вправа 43.
6. Намалюйте човник (див. рисунок).

_2_

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 44. Налаштування властивостей графічних
примітивів
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-44. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Намалювати ялинку за зразком (див.
рисунок).
1. Створіть новий проект. Додайте на
форму кнопку Button, при натисканні на
яку буде виконуватися малювання на
полотні форми.
_1 _
2. Створіть процедуру
OnClick для кнопки.

обробки

події
_1 _

3. Запишіть код для малювання ялинки:
With Form1.Canvas do // працюємо з об’єктом Form1.Canvas
begin
Pen.Width := 1; // встановлення товщини олівця
Pen.Color := clGreen; // встановлення кольору олівця
Brush.Color := clGreen; // встановлення кольору заливки
Малювання ялинки}
PolyGon ([Point(40,180), Point(80,140), Point(60,140),
Point(90,100), Point(80,100), Point(100,50), Point(120,100),
Point(110,100), Point(140,140), Point(120,140), Point(160,180)]);
Pen.Color := RGBToColor (128,64,0); // колір олівця
Brush.Color := RGBToColor (128,64,0); // колір заливки
PolyGon ([Point (80,180), Point (120,180), Point (120,200), Point
(80,200)]); // малювання стовбура
_1_
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4. Додайте оператори
рисунок).

малювання

жовтого

сонечка

(див.
_1_

5. Випробуйте програму. Збережіть проект у папці
Вправа 44.
_1 _
6. Наша ялинка «висить» у повітрі. Додайте
оператори для малювання лісової галявини, на якій росте
_1_
ялинка, і хмаринок над ялинкою.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 45. Програми із графічним відображенням
даних
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-45. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Намалювати чотири концентричні кола, зафарбовані відтінками одного кольору за зразком (див. рисунок).
1. Створіть новий проект.

_1_

2. Створіть процедуру обробки події OnPaint для форми.

_1_

3. Запишіть програмний код для малювання чотирьох еліпсів.
procedure TForm1.FormPaint (Sender:TObject);
const x = 10; y = 10;
var dx, dy, i: Integer;
begin
dx := Form1.ClientWidth div x;
dy := Form1.ClientHeight div y;
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For i := 1 to 4 do begin
Canvas.Brush.Color := RGBToColor (255, 255 div i, 255
div i);
Canvas.Ellipse (i*dx, i*dy, (10-i) *dx, (10-i) *dy);
end;
end;
procedure TForm1.FormResize (Sender: TObject);
begin
Refresh ();
_1_
end;
4. Змініть кольори заливки еліпсів на відтінки зеленого.

_1_

5. Збережіть проект у папці Вправа 45.

_1_

6. Змініть програмний код таким чином, щоб виконувалось ма_2_
лювання п’яти вкладених прямокутників.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 46. Графічні компоненти
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-46. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
_6_
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
Створити проект, на формі якого
виводиться
п’ять
різних
геометричних
фігур
(див.
рисунок).
1. Створіть новий проект. Розмістіть на формі п’ять компонентів Shape.
_1_
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2. Використовуючи властивість компонентів Shape, надайте
фігурам вигляду: прямокутника (stRectangle); кола (stCircle);
еліпса (stEllipse); квадрата (stSquare); прямокутника із
_1_
заокругленими кутами (stRoundRect).
3. Використовуючи властивості Pen.Color, Pen.Width, Pen.Style,
змініть вигляд ліній і фігур.
_1_
4. Використовуючи властивості Brush.Color, Brush.Style, залийте
фігури потрібними кольором та стилем.
_1_
5. За допомогою компонентів Shape намалюйте на формі прапори
_1_
України, Франції, Польщі (див. рисунок).

6. Збережіть проект у папці Вправа 46. .

_1_

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 47. Виведення малюнків із зовнішніх файлів
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8 КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-47. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)

_6_

Створити проект, в якому реалізовано зміну кольорів Shape за
допомогою вікна ColorDialog.
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1. Створіть новий проект. Змініть заголовок форми на «Зміна
кольорів» (див. рисунок). Розмістіть на формі командні кнопки
_1_
«Колір фону» і «Колір межі».
2. Розмістіть на формі компоненти
Shape і ColorDіalog. У вікні
Інспектор об’єктів змініть значення товщини межі автофігури
Shape1. Для цього відкрийте
список параметрів властивості
Pen, розкривши вузол
ліворуч
від назви властивості Pen, і
встановіть для параметра Width
значення 3 пікселі.
_1 _
3. Створіть обробник події OnClick для кнопки «Колір межі».
Запрограмуйте відображення контуру автофігури Shape1
кольором, вибраним у вікні ColorDіalog:
procedureTForm1.Button2Click (Sender: TObject);
begin
Іf ColorDіalog1.Execute Then
Shape1.Pen.Color := ColorDіalog1.Color;
end;
_1_
4. Створіть обробник події OnClick для кнопки «Колір фону».
Запрограмуйте зміну кольору заливки автофігури Shape1 на
_1_
колір, вибраний у вікні ColorDіalog.
5. Додайте до процедури Button1Click оператор для зміни стилю
заливки автофігури.
_1_
6. Додайте до процедури Button2Click оператор для збільшення
ширини межі прямокутника. Збережіть проект у папці
_1_
Вправа 47.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 48. Розробка програм з графічними
компонентами
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8-КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-48. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Розробити проект, в якому реалізовані основні функції
графічного редактора.
1. Розмістіть на формі компоненти (рис. 1): Image; OpenPictureDialog; SavePictureDialog; MainMenu; ColorDialog; кнопки
BitBtn. Пункти меню назвіть так, як показано на рис. 2, 3.
_1_

2. Запишіть код обробника події OnCreate:
procedure TForm1.FormCreate (Sender: TObject);
begin
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Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image1.Canvas.FillRect (ClientRect);
end;

_1_

3. Створіть обробники подій для меню Відкрити і Зберегти.
procedure TForm1.N2Click (Sender: TObject);
begin
if OpenPictureDialog1.Execute Then
Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.filename);
end;
procedure TForm1.N3Click (Sender: TObject);
begin
If SavePictureDialog1.Execute Then
Image1.Picture.SaveToFile (SavePictureDialog1.fileName);
end;
_1_
4. Створіть обробники подій для пунктів меню Очистити, Вихід,
для вибору кольору у вікні ColorDialog.
_1_
5. До розділу опису глобальних змінних додайте опис змінних,
що відповідають за вибір інструментів для малювання:
var Form1: TForm1;
pen1, brush1: Boolean; cl: TColor;
drag: boolean; // допоміжна змінна
Кнопки BitBtn1, BitBtn2 відповідають за вибір інструмента для
малювання:
procedure TForm1.BitBtn1Click (Sender: TObject);
begin
pen1 := True; brush1 := False;
end;
procedure TForm1.BitBtn2Click (Sender: TObject);
begin
pen1 := False; brush1 := True;
_1_
end;
6. Запрограмуйте малювання за допомогою миші. При
натисканні кнопки миші в області компонента Image1 у
процедурі Image1MouseDown перевіряється, який інструмент
вибрано. Якщо вибрано Олівець (pen1 = True), то змінній drag
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надається значення True, малювання лінії починається з
координат x, y вказівника. Якщо вибрано Пензель (brush1 =
True), то відбувається заливка від точки (x, у) вибраним
кольором. Якщо не відпускати кнопку миші і пересувати
вказівник
по
поверхні
Image1,
то
у
процедурі
TForm1.Image1MouseMove відбувається малювання лінії до
поточних координат вказівника миші. Якщо кнопку миші
відпустити,
то
виконається
процедура
TForm1.Image1MouseUp, в якій drag набуде значення False, і
малювання лінії завершиться.
procedure TForm1.Image1MouseDown (Sender: TObject; Button:
TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
If pen1 Then begin
Іmage1.Canvas.Pen.Color := cl;
drag := True;
Іmage1.Canvas.MoveTo (x, y); end;
If brush1 Then begin
Іmage1.Canvas.Brush.Color := cl;
Image1.Canvas.Floodfill (x, y, Image1.Canvas.Pixels [X, Y],
fssurface);
end;
end;
procedure TForm1.Image1MouseMove (Sender: TObject; Shift:
TShiftState; X, Y: Integer);
begin
If drag Then Image1.Canvas.LineTo (x, y);
end;
procedure TForm1.Image1MouseUp (Sender: TObject; Button:
TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
drag := False;
end;
_1_
Наш графічний редактор (рис. 4) дозволяє відкривати графічні
файли і редагувати зображення, створювати власні малюнки та
зберігати їх.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Практична робота 16 «Програми з графічними
компонентами»
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 201__
Підпис ___________

Завдання: створити проект «Елементи петриківського розпису»,
у якому передбачено можливість перегляду декількох
малюнків.
Обладнання: комп’ютер із встановленою системою програмування
Lazarus.
1. Підготуйте кілька малюнків. Для цього у графічному редакторі
встановіть розміри вибраних малюнків 80 × 80 пікселів. Створіть
папку Практична робота 16 і збережіть у ній змінені графічні файли.
_1_
І.
Розміщення
елементів
керування на формі.
2. Створіть новий проект і
збережіть його у папці «Практична робота № 16».
_1_
3. На форму додайте 4 кнопки
BitBtn. Потрібно, щоб розміри
кнопок дорівнювали розмірам
підготовлених
зображень.
Задайте для властивостей Width
і Height значення 80 пікселів.
Очистіть вміст властивості
Caption. На 4 кнопки BitBtn встановіть зображення малюнків
(властивість Glyph).
_1_
4. Додайте на форму компонент Panel
(сторінка Standard).
Панель використовують як контейнер для інших компонентів.
Властивості BevelOuter і BevelInner відповідають за стиль
оформлення зовнішньої і внутрішньої рамок. Виберіть для цих
властивостей значення bvLowered (рамка утоплена). Властивості
BorderWidth (ширина рамки) задайте значення 2.
_1_
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5. Розмістіть вcередині панелі компонент Image. Властивості Stretch
компонента Image задайте значення true. Властивості Align
(вирівнювання) задайте значення alClient для того, щоб Image займав
весь доступний простір компонента Panel.
_1_
6. Додайте на форму командні кнопки «Збільшити малюнок» і
«Зменшити малюнок». Додайте на форму п’яту кнопку BitBtn.
Властивість Kind п’ятої кнопки BitBtn змініть на Close.
_1_
ІІ. Створення програмного коду.
7. Створіть процедуру TForm1.BitBtn1Click. Додайте до неї такий
рядок (замість назви Малюнок1.bmp напишіть назву того файлу,
зображення з якого ви помістили на цю кнопку):
Image1.Picture.LoadFromFile('Малюнок1.bmp');
Запрограмуйте для кожної кнопки з малюнком завантаження до
компонента Image відповідного файлу.
_1_
8. Двічі клацніть кнопку «Збільшити малюнок» і додайте до її
процедури-обробника такі оператори:
Рanel1.Height := Panel1.Height+5;
Panel1.Width := Panel1.Width+5;
Аналогічно запрограмуйте зменшення розмірів компонента
Рanel1 на 5 пікселів.
_1_
9. Додайте на форму компонент Label (напис) і налаштуйте для нього
параметри властивості Font. Додайте до процедур обробки подій для
кнопок BitBtn1-BitBtn4 оператори виведення назви файлу (замість
назви Малюнок1.bmp напишіть назву того файлу, зображення з якого
ви помістили на цю кнопку):
Label1.Caption:='Малюнок1.bmp';
_1_
ІІІ. Тестування програми.
10. Запустіть проект на виконання і перевірте дію кнопок. Зверніть
увагу, як працює BitBtn5 (Close). Збережіть проект.
_1_
Додаткове завдання. Створити проект «Літаюча кулька», в якому
кулька рухається по формі, відбиваючись від відповідних меж форми.
11. Додайте на форму компонент Shape
(сторінка Additional).
Властивості Shape елемента Shape1 задайте значення stCircle.
Додайте на форму компонент Timer
(сторінка System).
Властивості Іnterval таймера задайте значення 20.
_1_
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12. Для початку нехай кулька літає вліво – вправо, відбиваючись від
відповідних меж форми.
Опишіть глобальні змінні:
var x, hx: integer;
В процедурі
FormCreate задайте
початкове положення кульки:
x:=Shape1.Left;
і крок руху:
hx:=10;
Створіть процедуру TForm1.Timer1Timer і запишіть її код:
x:=x+hx; // зміна координати х
{перевіряємо границі і змінюємо напрям руху}
if (x>=Form1.Width - Shape1.Width) or (x<=0) then hx:=-hx;
Shape1.Left:=x; // кулька займає нове положення
Додайте рух кульки по діагоналі. Підказка:
координата
y
визначається як Shape1.Top.
_1_
Зробіть висновок: як додавати зображення на форму; як
використовувати піктографічні кнопки для розробки зручного
наочного інтерфейсу.

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Вправа 49. Розв’язування компетентнісних задач
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8 КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-47. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
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_6_

Розв’язати задачу про вибір транспорту для вашої подорожі по
містах України.
1. Знайдіть дані, потрібні для розв’язання задачі: довжина
маршруту Київ – Львів – Одеса – Київ; ціна на пальне; ціна
проїзду однієї людини за даним маршрутом. У текстовому
редакторі створіть перелік інтернет-ресурсів, на яких знайшли
необхідну інформацію.
_1_
2. Створіть в табличному процесорі таблицю для розрахунку
вартості подорожі заданим маршрутом відповідно до математичної моделі задачі за зразком:
_1_

3. Внесіть до таблиці числові значення, потрібні для розв’язання
задачі.
_1_
4. Побудуйте діаграму, на якій відобразіть вартості поїздки за
_1_
даним маршрутом автомобілем і потягом.
5. Створіть у текстовому процесорі Word звіт про результати
_1_
розв’язання задачі.
6. Зробіть висновки щодо подорожі. Збережіть звіт у файлі
_1_
Вправа 49.
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Вправа 50. Виконання індивідуальних і групових
навчальних проектів
Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)
і зобов’язуюсь сумлінно їх дотримуватися

___. ___. 20___
Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму TEST-W2. Відкрий з папки 8 КЛАС тест з
назвою ВПРАВА-47. Вкажи прізвище, ім’я та клас. Відповідай
на питання тесту до одержання оцінки. Повідом оцінку
вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання (до 6 балів)
_6_
Розв’язати компетентнісні задачі проекту.
І. Дослідження моделі необмеженого розповсюдження
комп’ютерного вірусу в мережі Інтернет.
1. Учень отримав електронного листа, до якого був прикріплений файл, що містив комп’ютерний вірус ILOVEYOU. Коли
учень відкрив файл, вірус видалив усі графічні і звукові файли
на диску, а потім, використовуючи адресну книгу поштової
програми, розіслав такого ж листа всім знайомим учня.
Завдяки використанню електронної пошти вірус ILOVEYOU
заразив велику кількість комп’ютерів по всьому світу за один
день. Визначте, скільки комп’ютерів інфікував комп’ютер учня
через 24 години, якщо середній коефіцієнт поширення вірусу
дорівнює двом адресам за годину. Наявність засобів антивірусного захисту не враховувати.
Динаміку поширення комп’ютерного вірусу можна описати за
допомогою математичної моделі.
Дано: Kі, Kі+1– число заражених комп’ютерів в i-й та (і+1)-й
моменти часу;
R – коефіцієнт поширення вірусу;
T – загальний час поширення вірусу;
dt – період поширення вірусу.
Знайти: K – кількість заражених комп’ютерів за час Т.
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Зв’язок: N = Т / dt; K і+1= Kі+ Kі* R, і=1..N.

_1_

2. Розробіть інтерфейс проекту згідно з рисунком:

_1_

3. Запишіть код обробника події для
кнопки «Обчислити»:
var K, R, T, dt, N, i: Integer;
begin
K := StrToInt(Edit1.Text);
R := StrToInt(Edit2.Text);
T := StrToInt(Edit3.Text);
dt := StrToInt(Edit4.Text);
N := Round(T / dt);
for i := 0 to N do K := K + K * R;
Edit5.Text := IntToStr(K);
end.
_1_

4. Випробуйте програму для початкових значень задачі. Зробіть
висновки. Збережіть проект у папці Вправа 50.
_1_
ІІ. Проведення соціологічного дослідження
5. Завдання: провести опитування серед учнів класу, узагальнити
дані у вигляді таблиці Excel та побудувати діаграми, на яких
відобразити результати опитування.
Підготуйте опитувальник в тестовому процесорі або з використанням технологій Web-2.0:
• З ким ви спілкуєтесь в Інтернеті?
• Скільки часу в день ви проводите в мережі Інтернет?
• На яку небезпеку можна натрапити в Інтернеті?
• Які сайти ви відвідуєте?
• Чи повідомляєте ви інформацію про себе в Інтернеті?
• Що корисного є в Інтернеті для навчання?
_1_
6. Узагальніть результати опитування, занесіть дані до таблиці
Excel та побудуйте діаграми, на яких відобразіть результати.
Збережіть файл у папці Вправа 50.
_1_
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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