
Практична робота 9 

Пошук матеріалів в Інтернеті 
 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм 

Завдання 1. Математика. 

Завдання. Створи список сайтів для швидкого доступу для підтримки навчання 

математики. 

 

1. Відкрий головну веб-сторінку сайта Formula – математика для школи за адресою: 

formula.co.ua. 

2. Створіть у Диспетчері закладок (створення закладок у диспетчері закладок ст. 

184, завдання 6) папку Математика та додайте закладку на цей сайт. 

3. Перейди до розділу Цікавинки  Головоломки цього сайта 

 
4. Знайди задачу Мозаїка з трикутників у підрозділі Цікаві геометричні задачі. 

 
 Скопіюй дану задачу в MS Word та збережи до власної папки (копіювання 

фрагментів тексту описано на ст. 182). Розв'яжи її та перевір правильність своїх 

міркувань.  



 

5. Повернись до попередньої сторінки, використовуючи кнопку Назад у верхній лівій 

частині браузера: 

 
6. Додай закладку Математичні етюди www.etudes.ru в папку Математика. 

7. Подумай, якого вигляду має бути свердло, щоб утворився квадратний отвір. 

8. Знайди відповідь на це запитання в розділі Етюди, стаття Свердління квадратних 

отворів. У якому році винайшли таке свердло? Збережіть дану веб-сторінку у 

власній папці (збереження веб-сторінки описано на ст.181). 

 

Завдання 2. Читаємо влітку: світова література. 

1. Обери в підрозділі Інтерактивні ресурси розділу Електронні ресурси Національної 

бібліотеки України для дітей (chl.kiev.ua) бібліографічну мандрівку Подорож 

країною казок Редьярда Кіплінга. Додай у закладки браузера до папки Світова 

література цю сторінку. 

2. Збережи текст твору Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» у власній папці. Для 

цього: 

 Відкрий головну сторінку сайта Український центр, адреса якої ukrcenter.com. 

Перейди в розділ Література. 

 
 Обери в алфавітному покажчику прізвища на літеру О. Відшукай прізвище й 

ім'я Олдрідж Джеймс, Переглянь зміст трьох різних варіантів роману 

Останній дюйм. Обери найзручніший для ознайомлення варіант. 

 Натисни посилання Зберегти ТХТ формат. В якій програмі відкривається цей 

формат?  

3. Здійсни пошук на сайті Український центр твору Олександра Гріна "Пурпурові 

вітрила». Додай цей твір до закладок у папку Світова література. 

 

Завдання 3. Українська література. 

1. Відкрий сторінку енциклопедії Весела абетка abetka.ukrlife.org 

2. Перейди до розділу Казки, відшукай казку Неймовірні пригоди барона Мюнхгаузена 

в Україні. Хто є автором казки? 

3. Ознайомся з текстами, звертаючи увагу на Словничок незрозумілих слів у кінці 

тексту. 

4. Збережи зображення до власної папки з повісті «Був у мене пес Сірко» з 

Неймовірних пригод барона Мюнхгаузена в Україні. (збереження зображення 

описано на ст.182) 
5. Перейди до розділу Казки, відшукай мультфільм “Чого в лісі не буває» у вигляді 

відео з YouTube та збережіть це відео у власну папку. Для цього: 

 Відкрий мультфільм за допомогою YouTube 



 
 В адресному рядку пропишіть дві букви ss перед словом youtube і натисніть 

клавішу Enter. 

 
 У веб-сторінці, яка з’явилася вибрати формат файлу та завантажити. 

6. Добери декілька прислів'їв про маму у збірці «Прислів'я та приказки» на сайті 

Петрик, перейшовши за посиланням: petryk.com.ua/222 та збережи їх за допомогою 

програми Блокнот або за допомогою текстового процесора Word.   


