
Тема дисципліни:  Математичні основи інформатики 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 20 

Тема заняття: Дійсночисельна комп’ютерна арифметика. 
 Мета заняття: навчити студентів  виконувати арифметичні операції в двійковій  системі 

числення. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows XP, 

Калькулятор.   

Література: конспект 

Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Дайте визначення системи числення. 

2. Що таке основа системи числення? 

3. Пояснити правила додавання в  двійковій системі числення. 

4. Пояснити правила відніання в  двійковій системі числення. 

5. Пояснити правила множення в  двійковій системі числення. 

6. Пояснити правила ділення в  двійковій системі числення. 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної техніки. 

По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст завдання: 

І. Складання чисел в двійковій системі числення. 

1.  Виконайте додавання наступних чисел використовуючи таблицю складання однорозрядних 

двійкових чисел: 

0 + 0 = 0 

0 + 1 = 1 

1 + 0 = 1 

1 + 1 = (1)0 перенесення в старший розряд 
11112+10102  10112+10112  10112+11012   11102+11102 

ІІ. Віднімання чисел в двійковій системі числення. 

1. Виконайте віднімання наступних чисел використовуючи таблицю віднімання однорозрядних 

двійкових чисел: 

 0 - 0 = 0 

(1)0 - 1 = 1 Заїмка зі старшого розряду 

1 - 0 = 1 

1 - 1 = 0 

11112-10102  10112-1112  101112-11012   111102-11102 

ІІІ. Множення чисел в двійковій системі числення. 

1. Виконайте множення наступних чисел використовуючи таблицю множення однорозрядних 

двійкових чисел: 

0 · 0 = 0 

0 · 1 = 0 

1 · 0 = 0 

1 · 1 = 1 

1012*1012  10112*10112  10112*11012   11112*11102 

ІV. Ділення чисел в двійковій системі числення.  

1. Виконайте ділення наступних чисел:  110011/11  1010011/101  10100010/110 

Ділення двійкових чисел здійснюється за тими ж правилами, що й для десяткових. При цьому 

використовуються таблиці двійкового множення і віднімання. 

VІ. Перевірка результатів обчислень за допомогою програми Калькулятор. 

1. Виконати перевірку результатів складання  чисел   в двійковій системі числення на комп’ютері. 

2. Виконати перевірку результатів віднімання  чисел   в двійковій системі числення на комп’ютері. 

3. Виконати перевірку результатів множення  чисел   в двійковій системі числення на комп’ютері.  



4. Виконати перевірку результатів ділення  чисел   в двійковій системі числення на комп’ютері.  

V. Самостійна робота.  

1.   Виконати додавання та переклад чисел:  поточна дата (день) та день народження в двійкове 

число. Наприклад сьогодні 21 число, день народження  - 10-го числа.  Додамо числа 21 та 10, 

результат  31. Числу 31 в десятковій системі числення відповідає  число 11111 в двійковій системі. 

2.   До вашого номера за списком в журналі групи додати число 10 та отриманий результат 

перекладіть  в двійкову систему числення. Наприклад: номер за списком в журналі 2, додаємо 10, 

результат 12. Числу 12 в   десятковій системі числення відповідає  число 1100 в двійковій системі 

числення. 

3. Виконати арифметичні дії над числами, які ви отримали при виконанні попередніх завдань. 

Тобто потрібно виконати арифметичні дії над числами 111112 та 11002. 

Домашнє завдання 

1. Повторити теоретичний матеріал та виконати завдання:  

a) Виконайте арифметичні дії над числами 112 та 1012. 

b) Результат правильності підрахунків перевірте на комп’ютері. 

 

Викладач:                         Матушкіна П.І. 


