
 

 

ТЕСТ 2 –  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ –  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА  

 

 

Компютърна графика. Графично редактиране 
 

ПРОВЕРЕТЕ СЕБЕ СИ  

 

 

ІІ. Кои от посочените твърдения са верни? 

1. Графичните редактори служат за създаване и изменение на графични файлове. 

2. Фонов цвят е цветът, с който се запълва работното поле. 

3. Преден цвят е този, който стои отпред. 

4. Преден цвят е този, който се използва при изпълнение на графичните примитиви. 

5. Една линия може да има променящи се по дължината й цвят и дебелина. 

6. Графичните примитиви са прости графични редактори. 

7. Графичните примитиви са команди за създаване на прости графични обекти. 

8. Графичните редактори могат да обработват всякакви графични файлове. 

9. Графичните редактори могат да записват изображението във файлове с различен формат. 

10. Графичният примитив Text има атрибути: цвят, шрифт, рамка за разполагане, режим на 

изпълнение (прозрачно/непрозрачно). 

11. Изпълнението на графичния примитив Text завършва при натискане на Enter. 

12. Всички атрибути на Text могат да бъдат изменяни преди завършване на изпълнението. 

13. Щракването извън рамката за разполагане приключва изпълнението на Text. 

14. Цифрите под работното поле на Paint показват размера на работното поле. 

15. Използваният при изпълнение на графичен примитив цвят зависи от използвания бутон на 

мишката. 

16. Редактираните в Adobe illustrator обекти са графичните примитиви. 

17. Редактираните в Adobe illustrator обекти са пикселите. 

18. Подлежащата на редактиране област от пиксели се избира чрез заграждане с правоъгълник и 

многоъгълник. 

19. Операцията Cut над избрана област от пиксели води до премахването й. 

20. Операцията Cut над избрана област от пиксели води до запълването й с текущия фонов цвят. 

21. Операциите Copy и Paste над избрана област от пиксели действат аналогично на тези при 

редактиране на текст. 

22. Чрез Copy То и Paste From се извършва пренос на изображение към и от други графични 

файлове. 

23. Качеството на записаното в графичен файл изображение зависи от избрания файлов формат.  

 

ІІІ. Попълнете пропуснатото: 

1. Задържането на клавиша Shift предизвиква специално изпълнение на примитивите  

2. Изтриването с Erase работи също като .................  

3. В Paint увеличаване/намаляване на изображението се извършва с…………. , а промяна на 

увеличението, под което разглеждаме изображението, с  

4. Цветът на еднородна област от пиксели се променя с……………. 

5. Цветът на конкретен пиксел може да се определи с ……………… 

 

Практическа работа: 

1. Стартирайте програмата Adobe illustrator от стартовото меню (Start-Programs-). Разгледайте 

основното меню на програмата. Отбележете приликите и разликите в състава на първите три 

падащи менюта в сравнение с тези на познатия ви Paint. 



2. Отворете и разгледайте съдържанието на няколко съществуващи графични файла от 

папката Windows. Чрез отваряне на диалоговия прозорец Save As проверете какъв е файловият 

формат. 

3. Избран от вас графичен файл (например Clouds) отваряйте и съхранявайте под други имена, 

като използвате последователно различни файлови формати (ако е възможно, опитайте .AI, 

.CDR, .GIF, .JPEG, .TIFF и 16Color Bitmap),. В последния случай обърнете внимание на 

промяната на изображението (преди това ще излезе предупреждение за възможна загуба на 

цвят). Проверете размера на създадените от вас графични файлове с едно и също изображение, 

но в различни формати. Обяснете наблюдаваните разлики. 


