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Урок 7 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

ТЕМА: Лінійні алгоритми. Графічні процедури та функції мови PASCAL. 

МЕТА:  Знайомство з лінійними алгоритмами, графічними процедурами 

та функціями мови PASCAL, вміння набирати текст програми, запускати 

програму на виконання, редагувати текст програми. 

ХІД РОБОТИ: 

1. Запустіть редактор мови PASCAL. 

2. Розгляньте приклад роботи с графікою. 

3. Наберіть текст програми й запустіть її на виконання. 

4. Змініть текст програми так, щоб буква малювалась в центрі 

екрану, іншим кольором, на іншому фоні.  

Задача. Намалювати букву N в графічному режимі (червона 

буква на синьому фоні). 

Program ex2; 

Uses Graph; 

Var Gd, Gm : Integer; 

       x1,x2,y1,y2 : Integer; 

Begin 

    Gd:=Detect; 

    InitGraph(Gd, Gm, 'd:\BP\BGI'); {шлях до BGI драйверів}     

    x1:=40;x2:=60; 

    y1:=30;y2:=70; 

    SetColor(4); SetBkColor(1); CliarDevice; 

    line(x1,y1,x1,y2);line(x1,y1,x2,y2);line(x2,y1,x2,y2); 

    ReadLn; 

    CloseGraph; 

End. 



5. Запишіть текст програми в конспект.  

6. Вийдіть з PASCAL. Закрийте всі вікна. Закінчіть роботу.  

 

 

Роботу програми та конспект викладачу надсилати на адресу 

olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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Урок 8 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

ТЕМА: Графічні процедури та функції мови PASCAL. 

МЕТА:  Знайомство з графічними процедурами та функціями мови 

PASCAL, вміння малювати звичайні фігури. 

ХІД РОБОТИ: 

1. Запустіть редактор мови PASCAL. 

2. Розгляньте приклад роботи з графікою. 

Задача. Намалювати звичайні фігури різними кольорами та 

різними стилями. 

Program ex3; 

Uses Graph; 

Var Gd, Gm : Integer; 

Begin 

    Gd:=Detect; 

    InitGraph(Gd, Gm, 'd:\BP\BGI');  

    SetColor(4); SetBkColor(1); ClearDevice;     

{трикутник малюється за допомогою процедури Line} 

    line(75,20,140,130);line(140,130,10,130);line(10,130,75,20); 

{ трикутник малюється за допомогою процедури LineTo 

крапковим стилем} 

    SetLineStyle(1,1,3); 

    MoveTo(225,20);lineTo(290,130);lineTo(160,130);lineTo(225,20); 

{коло} 

    Circle(525,75,60); 

{замальований еліпс} 

    SetFillStyle(2,3);    FillEllipse(525,225,30,60); 



3. Наберіть текст програми й запустіть її на виконання. 

4. Змініть текст програми так, щоб фігури малювалися в іншому 

місці, іншим кольором, іншим стилем.  

5. Вийдіть з PASCAL. Закрийте всі вікна. Закінчіть роботу. 

 

Для контролю набутих знань та умінь проводиться самостійна 

практична робота  в якій учням пропонується за готовим малюнком (наприклад: 

дім, дерево, сонце) самостійно написати програму його малювання 

 

 

 

Запишіть текст програми в конспект 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

 

 

{прямокутник} 

    SetColor(14);    Rectangle(10,310,140,450); 

{замальований прямокутник} 

     SetFillStyle(1,7); Bar(160,310,200,450); 

    ReadLn; 

{замальовування трикутника} 

    SetFillStyle(1,10);    FloodFill(75,55,4); 

    Readln; 

    CloseGraph; 

End. 


