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1 Розгадайте ребус.

2
Відкрийте файл з ім’ям «Перевірка», 
збережений на вашому комп’ютері.
Виконайте виправлення орфографічних 
та пунктуаційних помилок.

1 Зверніть увагу, щоб після коми, крапки, двокрапки були пропуски,  
а перед та всередині дужок та лапок, навпаки, не було. 

2 Виправте дефіси на тире в тих місцях, де є потреба. 

3 Замініть за допомогою автозаміни слова «тис. р.» на «тисяч років», 
«р.» на «рік», «ст.» на «століттям».

4 Відформатуйте шрифт: Times New Roman, 14 пт. 

5 Відформатуйте абзаци: вирівнювання за шриною; відступів до та 
після абзаців немає, міжрядковий інтервал – 1,5.

6 Заголовок вирівняйте по центру та застосуйте напівжирне  
накреслення. 

7 За допомогою попереднього перегляду подивіться, як виглядатиме 
текст на папері після друку.

8 Разом із вчителем спробуйте роздрукувати документ.



Еволюція мобільного телефону
У 1973 році Мартін Купер винайшов портативний мобільний телефон. Це 

був DynaTAC, і в 1983 році телефон був доступний у магазинах. Телефони 
DynaTAC були великими і важели близько кілограма. Вони також були дуже 
дорогими, але люди купували їх як божевільні. Однак люди скаржились на те, 
що одного заряду на телефоні вистачає лише на годину, тому незабаром були 
представлені важкі наплічники з батареями для цих телефонів. Ці пристрої 
стали дуже популярними у 80-х роках, тому в багатьох фільмах того часу 
можемо попачити акторів, які спілкуються з друзями за допомогою нового 
високотехнологічного пристрою.

Через їхні розміри та форму, цей ранні мобільні 
телефони почали називати «цеглинами». Порівняно 
з пристроями, які ми звикли бачити сьогодні, 
ці телефони виглядають як динозаври. Перше 
покоління (1G) мобільних телефонних систем мало 
слабкі сигнали, і з ним виникало багато проблем. У 
міру вдосконалення технолгій мобільні телефони 
ставали меншими та мали більше можливостей. 

У 90-х роках були впроваджені мобільні системи 2G, які мали вже кращий 
сигнал та ширше покриття. Вони також давали можливість надсилати невеликі 
обсяги даних, таких як SMS-повіддомлення. Перше SMS було надіслано у 
Великобританії 3 грудня 1992 року. Сьогодні щороку надсилається понад 
18 трильйонів текстових повідомлень. Мобільні телефони продовжували 
вдосконалюватися, почали з’являтися кольорові дисплеї та різноманітні 
рінгтони.

Іншою важливою інновацією стали інтегровані в мобільні телефони камери. 
Телефони з камерою стали надзвичайно пополярними і вплинули на сферу 
журналізтики. Землетрус в Індійському океані в 2004 році став першою подією, 
яка була висвітлена в новинах через аматорські відеоролики, зняті на мобільні 
телефони, а не через відео зняте професійними знімальними групами.
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Наберіть поданий текст та виправте  
усі орфографічні, граматичні  
та синтаксичні помилки.  
Відформатуйте документ за зразком.


