
Т ЕСТ  1  –  И Н Ф О Р М АЦ И О Н Н И  Т Е ХН О Л О Г И И  –  З АД Ъ Л Ж И Т Е Л Н А П О Д Г О Т О ВК А  

 

 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА  
 

 

П РО В Е РЕ Т Е  СЕ Б Е  СИ  

 

 

І. Изберете точния отговор: 

1. Растерното изображение се състои от: 

а)    точки и линии с различни цветове; 

б)   линии; 

в)   точки с еднакъв цвят или яркост; 

г)   подредени по определен начин точки; 

д) точки, всяка от които със собствен цвят и яркост. 

2. Разрешаващата способност по разстояние изразява:  

а) способността да се различават дребни детайли; 

б) размера на най-малкия различим обект; 

в) способността за разрешаване; 

г) размера на най-малкия изобразен обект; 

д) броя на обектите в единица дължина. 

3. Стойността от една ъглова минута е: 

а) 0.017 от градуса; 

б) разрешаващата способност на лазерния принтер; 

в) разрешаващата способност на човешкото зрение; 

г) част от правия ъгъл; 

д) 1/360 от правия ъгъл. 

4. Разрешаващата способност по цвят е: 

а) способността на човек да различава цветове; 

б) броят на степените на основните цветове, с които се създава цвят;  

в) нещо, което се описва с цветова палитра; 

г) брой пиксели в един инч; 

д) неспособността цветният монитор да изобрази всички видими от човека цветове.  

5. Графичните файлови формати са: 

а) графични данни; 

б) файлове, съдържащи изображения; 

в) стандарти за структурата и съдържанието на файлове с графични данни; 

г) средства за компресия на графични данни. 

 

 ІІ. Кои от посочените твърдения са верни?  

1. Растерното изображение се състои от линии. 

2. Растерното изображение се състои от точки. 

3. Растерното изображение винаги е цифрово. 

4. Растерното изображение може да е и цифрово. 

5. При 600 dpi разрешаващата способност е по-добра, а размерът на пикселите е по-малък, 

отколкото при 800 dpi. 

6. При цифровото растерно изображение за всеки пиксел се съхранява число - код. 

7. При цифровото растерно изображение за всеки пиксел се съхраняват произволни данни.
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8. Качеството на растерното изображение се повишава при увеличаване на броя на пикселите 

и запазване размерите на изображението. 

9. Представянето на цветове се подобрява при увеличаване на размера на цифровия код за 

един пиксел. 

10. Еднотонно е изображение, в което един цвят присъства само с една своя степен.  

11. Детайлността на изображението и доброто предаване на цветовете са ограничени от общия 

размер на видеопаметта. 

12. Цветовата палитра е таблица от номерирани цветове, всеки от които е предварително 

съставена комбинация от основните цветове. 

13. Цветовата палитра е завинаги записана в контролера и не може да се изменя.  

14. Цветова палитра не е необходима винаги. 

15. Увеличаването на размера на цифровия код над 24 бита за пиксел не може да подобри 

представянето на цветовете, различавани от човека. 

16. Графични файлове, съдържащи едно и също изображение, имат един и същ формат. 

17. Графичните устройства могат да ползват всякакви графични формати. 

18. Всяко графично устройство ползва поне един графичен формат, но е добре да ползва 

повече от един. 

19. Необходимо условие за размяната на графични данни между две устройства е те да 

поддържат еднакъв графичен файлов формат. 

20. Графичните данни за векторна графика представляват команди.  

21. Графичните файлове за едно и също изображение имат различна дължина в различните 

файлови формати поради различия в структурата и използваните методи за компресия. 

 

ІІІ. Попълнете пропуснатото: 

 

1. Типичната разрешаваща способност за лазерен принтер е ................ dpi. 

2. Графичният файлов формат на Windows е ..................................................  

3. Графични файлови формати с фиксиран метод на компресия са:  

4. Характерно за векторната графика е .... 

5. Предимства на векторната графика са: 

 

Практическа работа: 
1. Определете какви параметри на растерната графика ползва вашият Windows.  

За целта: 

а) изберете Properties от менюто, активирано чрез щракване с десния бутон на мишката 

върху екранното поле (Desktop); 

б) от отворилия се диалогов прозорец изберете страницата Settings; 

в) обяснете съдържанието на  долната част на отворилия се прозорец, която има вид, подобен 

на този: 

2. Демонстрирайте възможностите за промяна на разрешаващата способност и кодирането на 

цвят чрез същия диалогов прозорец.  

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Плъзгачът отляво показва режимите, поддържани от графичния контролер. 

Необходимо е предварително да сте убедени, че мониторът ви може да поддържа режимите с 

висока разрешаваща способност. 


