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if <логічний вираз> :
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ку якщо вираз В не дорівнює жодному з перелічених значень, одразу виконується 

Оператор. 

У мові Python розгалуження за багатьма варіантами вибору реалізується операто-

ром такої структури: 

if <вираз> == <значення_1>: 

    <блок_1 > 

elif <вираз> == <значення_2>: 

    <блок_2> 

… 

elif <вираз> == <значення_N>: 

    <блок_N> 

else: 

    <блок_N+1> 

Розглянемо багатоальтернативне розгалуження на прикладі поїдання цукерок. При-

пустимо, маю чотири різні цукерки. Відомо, що 1.червона – вишнева,  

 2. зелена – яблуко, 

 3. помаранчева – мандарин,  

 4. жовта – лимон.  

Пояснити, яку я з’їм цукерку за кольором обгортки. 

Позначимо змінну k за колір обгортки. 

Оберіть колір обгортки k: 

якщо k = 1, то цукерка вишнева; 

якщо k = 2, то цукерка зі смаком яблука; 

якщо k = 1, то цукерка мандаринова; 

якщо k = 1, то цукерка лимонна; 

інакше у вас немає такої цукерки. 
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ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Законспектувати основні поняття конспекту 

2. Якщо є технічна можливість, розв’язати та підібрати тести для розв’язку: 

Дано рівносторонній трикутник зі стороною b. Розробіть програму визна-

чення, чи можна у трикутник вписати коло з радіусом r. 
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