
Дата: 02.02.2022 

Група: 35 

Предмет: Машинопис 

 

УРОК 32 

 

Тема уроку: Тематичне оцінювання 

 

Мета уроку:  

 Підвести підсумок у вивчення швидкісного сліпого методу набору;  

 Розвити  уміння друку зв’язного тексту за нормативами;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери з програмним забезпеченням 

(клавіатурні тренажери), плакат «Розкладка клавіатури», роздатковий 

матеріал, інструкції по охороні праці.  

 

Тип уроку: контрольно- перевірочний урок. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

1. Що вивчає предмет машинопис? 

2. Які методи набору тексту ви знаєте? 

3. Оформлення виносок і цитат 

4. Оформлення титульної сторінки 

5. Правила написання скорочень 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Сьогодні на уроці ми підведемо підсумок Вашого навчання з предмету 

Машинопис. Кожен з Вас покаже свій рівень опанування сліпим методом 

набору та отримує оцінку відповідно до рівня.  

 

ІV. Виконання роботи. 

Виконання учнями завдання. 

 

VІ. Підсумок уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. Повторити конспект. 
 



 

VІІ. Домашнє завдання. 

1. Законспектувати матеріал уроку  

2. Матеріал даної роботи та попередніх робіт зберегти у форматі doc (текстовий 

редактор WORD) та переслати на ел. адресу викладача 2573562@ukr.net. Кожна 

робота – це окремий документ. В темі листа вказати прізвище, номер групи та 

номер уроку.  

 

Вправа для тематичного оцінювання 

Набір тексту відбувається сліпим десятипальцевим методом за 

визначений час – 1 хв. Критерії оцінювання: 

10...20 знаків в хвилину 1 рівень; 

20...40 знаків в хвилину 2 рівень; 

40...60 знаків в хвилину 3 рівень; 

60...90 знаків в хвилину 4 рівень; 

90... 120 знаків в хвилину 5 рівень; 

120... 150 знаків в хвилину 6 рівень; 

150... 180 знаків в хвилину 7 рівень; 

180...240 знаків в хвилину 8 рівень; 

240...300 знаків в хвилину 9 рівень; 

більше 300 знаків                    10 рівень. 

 

 

«відмінно», якщо на один друкарський лист допущено не більше 1 помилки; 

«добре» — при 2...3 помилках; 

«задовільно» — при 4...5. 

 

Останнім часом, однак, позбувшись від гіпнозу PostScripts, векторні 

формати розвиваються дуже бурхливо - будучи за самою своєю 

природою «збірниками абстракцій», вони легко запозичують підходящі ідеї з 

сусідніх областей.  

Переваг  у векторної графіки справді чимало. З точки зору дизайнера 

головною і вирішальною її превагою  - завжди зберігається незалежність 

об'єктів і неможливість зробити необоротні дії. Векторну картинку можна 

правити і змінювати нескінченно, не боячись «протерти дірку» або 

ненароком втратити частину вихідної інформації. Властивість векторної 

графіки настільки важливо, що композиції, що мають хоч якесь відношення 

до дизайну, має сенс робити лише у векторному редакторі, - хоча це може 

бути і неправильним для комп'ютерного аналога, скажімо, живопису. (І 

справді, найбільш виразно переваги векторних редакторів над растровими 
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проявляються при роботі над композиціями, що містять текст і саме за цією 

ознакою відносності до жанру дизайну, а не до: графіку як такої.)Програми 

векторної графіки зберігають інформацію про об'єкти, що становлять 

зображення у вигляді графічних примітивів: прямих ліній, дуг кіл, 

прямокутників, закрасок і т.д. 

Переваги векторної графіки: 

 Перетворення без спотворень. 

 Маленький графічний файл. 

 Малювати швидко і просто. 

 Незалежне редагування частин малюнка. 

 Висока точність промальовування (до 1 000 000 точок на дюйм). 

 Редактор швидко виконує операції 

Недоліки векторної графіки: 

1. Векторні зображення виглядають штучно. 

2. Обмеженість в мальовничих засобах. 

Застосування: 

 Застосовується в комп'ютерній поліграфії, системі комп'ютерного 

проектування, комп'ютерному дизайні і рекламі. 

Графічні редактори, в яких використовується векторна графіка: Corel 

Draw, Adobe Illustrator. 
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