
Контрольна картка 

 

Підсумкова річна контрольно-залікова робота  

Створення кросворду в текстовому редакторі MS-Word 

 

Мета: Використовуючи отримані знання і навички роботи з ПК на протязі року виконати завдання по 

створенню нескладного кросворду в текстовому редакторі 

 

Вступна частина:  

1. Підготувати РМУ до роботи. Ввімкнути комп’ютер (системний блок і монітор). 

2. Дочекатись повного завантаження операційної системи. 

4. Перейти до пункту меню «Всі програми». 

5. Завантажити прикладну програму – текстовий редактор Word. 

 

Інструктивна частина: 

На протязі року були розглянуті наступні питання: 

1. Апаратні засоби і програмне забезпечення. 

2. Представлення інформації в ПК. Двійкова система кодування інформації.  

3. Операційна система MS-WINDOWS. 

4. Різновиди програм, інстальованих на комп’ютері. 

5. Текстовий редактор MS-Word. 

6. робота з таблицями в MS-Word. 

7. Програми для побудови кросвордів, ребусів. 

8. Прикладні програми навчального характеру.  

 

Практична частина: 

1. Здійсніть завантаження прикладної програми – текстовий редактор MS-Word з використанням 

рядка пошуку Головного меню, ввівши відповідну команду. 

2. Після появи робочого вікна програми MS-Word, необхідно визначитися з тим, який будете складати 

кросворд за кількістю слів. 

3. Якщо виникатимуть питання стосовно виконання завдання, перегляньте навчальне відео щодо 

складання кросвордів в MS-Word — https://www.youtube.com/watch?v=l472gwpqqcc. За потребою 

зупиняйте перегляд і виконуйте вправу. 

4. Складіть загальний табличний шаблон для кросворду у вигляді однакового розміру чарунок 10Х10. 

5. Підберіть набір слів, які складу кросворд і опис у вигляді запитань для них. Використайте для 

пошуку слів і опису  інтернет-з’єднання. 

6. Посимвольно розмістіть слова в чарунках кросворду та окремо легенду з опису запитань до слів, з 

розташуванням по вертикалі і горизонталі. 

7. Перевірте створений кросворд, виправте помилки.  

8. Направте результат своєї творчої роботи викладачу на електронну пошту. 

 

Перепочиньте та зніміть втому! 

А потім продемонструйте власне створений кросворд товаришу, батькам. 

 

Завершення роботи: 

Не забудьте зберегти зміни при редагуванні файлу в прикладній програмі MS-Word. Вийти з 

програми. Вимкнути комп’ютер (системний блок і  монітор). Прибрати своє  робоче місце.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l472gwpqQCc
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