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ПЛАН КОНСПЕКТ 
 

на тема: Компютърна графика 
 

 

Урок: Компютърни графични изображения 
 

Тема: Компютърна графика 

 
Клас: 11 клас - ПП 

Модул “Компютърна графика” 

12 клас - ПП 

            Модул “Самостоятелно усвояване на непознат софтуер”  

 

Вид на урока: За нови знания. 

 

Продължителност на урока: 1 учебен час ( 1 х 45 минути ) 
 

Нови понятия термини: 

 

Термини Изясняващо определение 
Векторна графика Изображение, съставено от множество 

обекти, изградени от вектори. 

Възли Линия, която не е затворена и притежава 

два края. 

Графичен редактор Специализирана програма за обработка на 
графични изображения. 

Компютърна графика Дял от компютърните Информационни 

технологии, който разглежда въпросите, 
свързани със създаването и обработването 

на графични изображения. 

Наследяване Процес, на чиято основа се изгражда 

фракталното изображение. То се състои от 

елементи, в чието построяване стоят 

елементи от същия вид, но с по – малък 
размер, а в тяхното изграждане има същите 

елементи, но с още по – малки размери и 

т.н. 

Пиксели Точките, от които е построено растерното 

изображение, когато е представено на 

екрана на компютъра. 
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Пикселизация Визуалното изкривяване и загрубяване на 
растерното изображение при 

увеличаването му. 

Разделителна способност на 

изображението  

Брой точки на инч в графично 
изображение. Измерва се в dpi ( dots per 

inch ). 

Растерна графика Графика, при която изображението се 

състои от точки, оцветени по различен 

начин. 

Фрактална графика Графично изображение, което се 

конструира от уравнения, или система от 

уравнения. 

 

Очаквани резултати за темата: 

    Ученикът: 
        - да може да разбере и затвърди предназначението на програмите за 

работа с графични изображения; 

- да може да затвърди разликата между растерната и векторната 

графика; 
-  да може да разшири знанията си за предимствата на компютърната 

графика.  

 

Очаквани резултати за урока: 

    В края на часа се очаква учениците да: 

- могат да изброят видовете графични изображения; 

- знаят разликата между видовете графични изображения; 
- могат да изброят редакторите, които се използват при работа с 

растерното изображение; 

- могат да изброят редакторите, които се използват при работа с 

векторното изображение; 
- знаят кои са основните графични формати; 

- могат да отговарят кои графични формати са за растерното и кои за 

векторното изображение. 
- да могат да работят с векторна програма и познават нейните основни 

менюта и инструменти. 
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Ход на урока: 

 
1. Дейност на учителя: Поздравява класа. Проверява за отсъстващи 

ученици. Подготвя класа за работа. 

     Дейност на учениците: Казват номерата на отсъстващите. 
Подготвят се за работа в час. 

     Методически бележки: Беседа. 

     Време: 2 минута. 

 
2. Дейност на учителя: Съобщава целите, които ще се реализират с 

урока: “ Графичното изображение, представено на лист хартия или върху 

екрана на монитора като част от документ, е най – яркото нещо, което 
привлича човешкото око. Ето защо използването на графични изображения 

при подготовката на рекламни и презентационни материали е станало 

задължителен елемент от тяхното общо съдържание. Съвременните 

компютърни системи предлагат достатъчно мощни и лесни за усвояване 
средства за работа графични изображения. ” 

 Дейност на учениците: Проследяват дейността на учителя. 

 Методически бележки: Учениците слушат. 
 Време: 2 минута. 

 

3. Дейност на учителя: Съобщава и записва заглавието на урока “ 

Компютърни графични изображения ” и първа точка от плана на урока“ 
Същност на компютърната графика ”. Въвежда понятието компютърна 

графика, дава определението и обяснява. 

“ Опр. / за компютърна графика / - разглежда въпросите, свързани 

със създаването и обработването на графични изображения с 

помощта на специализирани компютърни програми . 

 Тези програми се наричат графични редактори. Те притежават набор 

от инструменти за рисуване със свободна ръка, чертане на геометрични 
фигури, запълване на контури, средства за редактиране и обработване на 

изображения. ” 

Дейност на ученика: Слушат. Записват първа точка и определение 

за компютърна графика. 
Методически бележки: Разказ. 

Време: 3 минути. 

 
4. Дейност на учителя: Съобщава и записва на дъската втора точка от 

плана “ Видове компютърни графични изображения ” и подточка “ а) 

растерна графика ”. Въвежда понятието растерна графика, дава 

определението и обяснава. 
“ Опр. /за растерна графика / - изображението се състои от 

точки, оцветени по различен начин. Тези точки се наричат пиксели, 
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когато изображението и представено на екрана на монитора. Всички 

те образуват т.нар. решетка на изображението, която е с 

правоъгълна форма.  

 Растерните изображения се използват основно при разработка на  

електронни ( мултимедийни, Интелнет ) и печатни материали ( вестници, 
книги, списания ). 

 Пример за графични редактори са: Adobe Photoshop, Corel Photo – 

Paint и Fractal Design Painter.  

 При работа с растерно изображение върху екрана на монитора 
оптималната стойност е 72 dpi (броя точки на инч). Съществен недостатък 

на растерната графика е невъзможността те да се увеличат, за да се 

разгледат детайлите. Увеличаването на точките води до визуално 
изкривяване на изображението. Този ефект се нарича пикселизация. ” 

Дейност на ученика: Записват втора точка на тетрадките си, 

слушат. Записват подточка а) и определение за растерна графика. Също 

така си записват и видовете графики. 
Методически бележки: Ако е необходимо учителят дава 

персонални обяснения. 

Време: 3 минути. 
 

5. Дейност на учителя: Записва на дъската подточка “б) векторна 

графика ” от втора точка. Въвежда понятиеото векторна графика, дава 

определението и обяснява. 
“ Опр./ за векторна графика / - изображението е съставено от 

множество обекти, изградени от вектори. Основен елемент е 

линията, която може да бъде права или крива. Тя се представя във вид 

на формула, а не както в растерната графика като съвкупност от 

точки. 

 От съчетанието на някалко линии се получава формата на даден обект 

в изображението. При визуализиране на екрана на даден обект програмата 
първо изчислява по формулата неговия вид и след това го представя.  

 Векторната графика, за разлика от растерната, се използва повече за 

създаване на изображения и по – малко за тяхната обработка. Тя намира 

своето шероко приложение в подготовката на различни материали в 
дизайнерските бюра, издателства, реклавни агенции. По – широко 

използвани редактори за векторна графика са Adobe Illustrator, Corel 

Draw и Macromedia Freehand. 

  Всяка линия, която не е затворена, притежава два края, наречени 

възли. Тези възли имат също свойства, от които зависи видът на самата 

линия и как тя ще бъде свързана с други линии. ” 

Дейност на ученика: Записват подточка б) и определение за 
векторна графика.Също така си записват и видовете графики. 

Методически бележки: Проследяват дейността на учителя. 
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Време: 3 минути. 

 
6. Дейност на учителя: Продължава точката с подточка “в) 

фрактална графика ”. Обяснява и дава определение за фрактална 

графика. 
“ Опр. / за фрактална графика / - изображението се конструира 

от уравнения или система от уравнения. 

  В паметта на компютъра не се съхраняват никакви обекти. При 

промяна на коефицентите на уравнението се променя видът на 
изображението.  

         Основен принцип при построяването на фракталното изображение е 

наследяването. Това изображение се състои от елементи, в чието 
построяване стоят елементи от същия вид, но с по-малък размер. Този 

процес (наследяването) може да продължи до безкрайност. Най-простият 

фрактален обект е така нареченият фрактален триъгълник фиг. 1. 

  

 фиг. 1  

  Това е равностранен триъгълник, чиито страни са разделени на три 

равни части. В техните среди са построени равностранни триъгълници. 
Към страните на последните триъгълници отново са изградени 

равностранни триъгълници на същия принцип и т.н. По този начин се 

поражда фрактална структура. 

          Всяка програма за компютърна графика съхранява изображенията, 
създадени или обработени с нея в собствени файлови формати. Функцията 

на програмите за прочитане на файлови формати различни от собствения 

се нарича импортиране, а за преобразуване на собствения си формат в друг 
– експортиране. ” 

Дейност на ученика: Записват подточка в) и определение за 

векторна графика. 

Методически бележки: Проследяват дейността на учителя. 
Време: 3 минути. 

 

7. Дейност на учителя: Съобщава и записва на дъската трета точка от 
плана “ Видове основни графични форати ”. Обяснява, че няколко са 

основните графични формати, които са се наложили като най-масово 

използвани от потребителите. Издиктува подточките на трета точка: 
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“ подточка а) BMP ( Bitmap image ) – основен файлов формат, 

използван в операционните системи Windows. С този растерен формат 
работят повечето програми за растерна графика. Файловете съхранени, в 

нето, са с голям обем. Използва се в Paint.   

    подточка б) JPEG ( Join Photographics Experts Group ) – най – 
често използваният растерен файлов формат за картинки в Интернет с най 

– добро качество на изображението. Използва се за съхраняване на снимки, 

илюстрации и нарисувани картини.  

            подточка в) GIF ( Graphics Interhange Format ) – използва се за 
изображения с прозрачни участъци. Това е растерен файлов формат с 

малък обем на файла.  Използва се за съхранение на анимация, което 

допринася за използването му в електронни документи и Интернет. При 
него изображениятя са ограничения до 256 цвята.  

     подточка г)  TIFF ( Tagged Image File Format ) – използва се 

основно в системите за предпечатна подготовка. Това е растерен файлов 

формат, който се поддържа от почти всички графични редактори. 
Особеност при този формат е възможността, заедно с изображението да се 

запазва и допълнителна информация, разположена в така наречените 

канали.  
  подточка д) EPS ( Encapsulated Post Script ) – изображението се 

съхранява  в специален Post Script формат. Той се използва основно в 

предпечатната подготовка. С него еднакво добре работят както програмите 

за растерна графика, така и програмите за векторна графика. Запазва се 
информацията и за двата формата.  

  подточка е) WMF ( Windows Meta File ) - векторен формат, което 

позволява многократното увеличаване и намаляване на изображението.  
Използва се основно при илюстрации .”  

Дейност на ученика: Записват си трета точка от плана и 

подточките. 

Методически бележки: Проследяват дейността на учителя и ако 
има нещо неясно питат. 

Време: 6 минути. 

 

8. Дейност на учителя: Прави обобщение на урока като им задава 
следния въпрос: “ Какво разглежда компютърната графика ? ” 

Дейност на ученика: Мислят, отговарят: тя разглежда въпросите, 

свързани със създаването и обработката на изображения.  
Методически бележки: Беседа. 

Време: 2 минути. 

 

9. Дейност на учителя: Задава следващия въпрос: “ На колко вида се 

разделя компютърната графика? ” 
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Дейност на ученика: Мислят, отговарят: на три основни вида – 

растерна, векторна и фрактална. 
Методически бележки: Беседа. 

Време: 2 минути.  

 
10. Дейност на учителя: Задава следващия въпрос: “Кои са 

основните елементи на различните видове графики? “ 

Дейност на ученика: Мислят, отговарят: на растерна графика е 

точката, на векторната е векторът, а на фракталната – система от 
уравнения. 

Методически бележки: Беседа. 

Време: 2 минути.  
 

11. Дейност на учителя: Задава следващия въпрос: “ Как става 

прехвърлянето на изображение, създадено с една програма в друга? “ 

Дейност на ученика: Мислят, отговарят: за да се използва едно 
изображение създадено от една програма в друга, то трябва да се 

експортира. Обратният процес се нарича импортиране. 

Методически бележки: Беседа. 
Време: 2 минути.  

 

12. Дейност на учителя: Съобщава да отварят графичния редактор 

Paint. Това става от бутона Start - > All Programs - > Adobe Illustrator > 
Adobe Illustrator. Ще се отвори прозорецът на програмата Adobe Illustrator 

фиг. 2.  
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Дейност на ученика: Отварят графичния редактор. 

Методически бележки: Проследяват дейността на учителя и ако 

има нещо неясно питат. 

Време: 2 минути. 

 

13. Дейност на учителя: Припомня им лентата с менюта (фиг. 3),  

 

  фиг. 3 
 

Записва на дъската Файл ( File ), Редактиране ( Edit ), Изглед ( View ),  

Помощ ( Help ), както и другите менюта. 
 

кутията с инструменти (фиг. 4) и цветовата палитра (фиг. 5).  

 

                
 

фиг. 4                                    фиг. 5 
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Дейност на ученика: Проследяват дейността на учителя и ако има 

нещо неясно питат. 
Методически бележки: Беседа. 

Време: 2 минути. 

  
13. Дейност на учителя: Съобщава и записва на дъската задача_1. 

“ Като използвате инструментите за чертане : правоъгълник, елипса, 

многоъгълник и линия, начертайте знамената на някои :  

 

 европейски държави:  

 
               България  1, 2, 3                             Гърция  1,5             

                     
 

 азиатски държави: 
 

      Япония  1, 3 

 
 африканска държава: 

 
       Сомалия 1, 4 

 
 

Цветовете са както следва: 1- бял, 2 – зелен, 3- светло-червен, 4- 

светло-син, 5- тъмно-син. ” 
Дейност на ученика: Започват да правят поставената задача. 

Методически бележки: Ако е необходимо учителят дава 

персонални обяснения. 

Време: 6 минути. 
Дом.работа – задаване на индивидуални  проекти за изпълнение, 

включващи векторна графика и текст 
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Приложение:   на всеки ученик е разпечатано на лист  
1. Инструмент за селекции. Може да се използва за избиране на пътечки, 

обекти, да местите избраните обекти. 

 

2.Това е инструмент за работа с пътечки. Избиране на конкретни точки от 

пътечката и възможност да ги местите и да променяте ъглите. 

 

3. Това е така наречения "pentool", използвасе за рисуване на векторни форми. 

Има подменюта "Add-Point tool" и "Subtract-Point tool". 

 

4.Иструмент за текст. Натиснете с него някъде по работната площ и създайте 

текст. 

 

5. Инструмент с който се създават векторни линии.  

 

6. Това е меню от което можете да избирате инструменти, с които се създават 

правоъгълни, овални или произволни(custom) форми. 

 

7. Много прилича на четката във Фотошоп. 
 

8. Това е "pencil tool"(молив). Използва се за ръчно рисуване на пътечки, което е 

много удобно. 

 

9. Това е цвета с който се запълва.  

10. Цвета на контурите. 

 

 

Ако това меню не е видимо, натиснете f10. 
 

 

 

1. От тук се контролира цвета на контурната 

линия. 

 

2. Това позволява да избирате цвят или 

градиент, с който да запълвате. 
 

3. Този панел съдържа готови векторни форми. 

 

4. Този таб е със настройките на четката. 

 

5. Панела "Graphic Styles" има векторизирани 

текстури които може да се прилагат на 

векторни елементи. 

 

6.Това е дебелината на контура, или колко 

дебели/тънки да са. 
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Приложение: 

 

План на урока: 

 

Компютърни графични изображения 
 

1. Същност на компютърната графика. 

2. Видове компютърни графични изображения. 

а)  растерна графика 

б)  векторна графика 

в)  фрактална графика 

3. Видове основни графични формати 

а) BMP ( Bitmap image ) 

б) JPEG ( Join Photographics Experts Group ) 

в) GIF ( Graphics Interhange Format ) 

г)  TIFF ( Tagged Image File Format ) 

д) EPS ( Encapsulated Post Script ) 

е) WMF ( Windows Meta File ) 

     4. Работа с векторната програма Adobe Illustrator 

а) Стартиране на програмата 

б) Работен прозорец 

в) Лента с менютата 

д) Кутия с инсрументите 

е) Цветова палитра 


