
Поняття змінної та її значення 
 

І.  Дативідповіді на запитання письмово в зошиті 

1. Вправа «Мозаїка» 
0,5 балів 

1. У яких формах може бути подано алгоритм? 

2. Що таке алгоритм? 

3. Які алгоритми називають лінійними? 

1 бал 

4. Назвіть базові структури алгоритмів. 

5. Які алгоритми називаються «алгоритмами з розгалуженням»? 

6. Які алгоритми називають циклічними? 

1,5 бали 

7. Наведіть приклад циклічного алгоритму. 

8. Наведіть приклад алгоритму з розгалуженням. 

9. Вкажіть призначення блоків: 

 
 

ІІ. Прочитайте повідомлення 

 

ІV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.  

В Cкретч можна використовувати три типи даних:  

 числові,  

 рядкові,  

 логічні. 

 

Числові дані складаються  

 з цифр,  

 можуть включати знак мінус (-)  

 точку для відділення цілої та дробової частин в числах.  

Це позитивні і негативні, цілі і дробові числа.  

Числа додають в овальні поля блоків, наприклад «переміститись на 10 кроків» 

Використовуючи команди категорії оператори, з числами можна виконувати: 
 арифметичні операції  

 математичні функції:  

 округляти до найближчого цілого числа  

 отримувати залишок від ділення цілих чисел  

 отримувати випадкове число в будь-якому діапазоні значень 

 

Рядкові дані - це ланцюжки будь-яких символів, будь-якої довжини, які можна написати, 

використовуючи клавіатуру: літери, знаки пунктуації, цифри.  

Рядкові дані додають в прямокутні поля блоків.  

 

Логічні блоки 

У чому головна особливість логічних даних? Існує величезна кількість чисел і букв, а логічні дані 

мають тільки два значення:  

 істина (Так)  

 хибність (Ні).  

Логічні дані використовують наступні блоки 

 
Звідки беруться дані? Числа і рядки ми можемо написати самі або вибрати зі списку в полях блоків 

при складанні скриптів.  

  



Константи (від лат. Constans - постійний) - величини, що залишаються постійними по ходу 

виконання програми. 

Константи - це безіменні постійні числові і рядкові величини, введені програмістом в прямокутні і 

овальні поля блоків програми. 

Якщо дані змінюються по ходу виконання програми, то їх називають змінними.  

Змінні додають в ті ж поля, що і константи, тільки шляхом вставки службових блоків.  

 

 

 

Змінна (англ. Variable) - це місце в оперативній пам'яті комп'ютера, що містить змінюване значення.  

Програма (скрипт) ніби орендує це місце в комп'ютера на період своєї роботи, щоб у потрібний 

момент записувати туди нові значення, а також брати їх копії для різних математичних, рядкових і 

логічних операцій. 

1.  Практична робота на ПК. 

 

Розв’яжіть задачу на стор.145 в Скретч (стор 146) 

 

 

 

 


