
Бланка на учителя  от електронния тест : 
 
Тест :TEST InDesign 
 
Ученик…………………………………………………………….…………Клас………………..№………………..

Учител: Л.Чаушева 
 
Въпрос :1 
Как се добавя цвят към палитрата Swatches? 
a)От командата New Color Swatch в меню 
Оbject 
b)От командата New Color Swatch в менюто 
Еdit 
c)От командата new color swatch в 
контекстното меню към палитрата 
Верен:C 
Точки: 1 
 
Въпрос :2 
От каде се задава размер на страница? 
a)От меню File / Document Presets 
b)От меню File / Document Setup 
c)От меню File / Preflight 
Верен:B 
Точки: 1 
 
Въпрос :3 
Как се форматира текст? 
a)От менюто Edit / Paragraph 
b)От менюто Type / Paragraph 
c)От менюто Object / Paragraph 
Верен:B 
Точки: 1 
 
Въпрос :4 
Как се задава текста да се избутва от обект? 
a)От менюто Window / Text Wrap 
b)От менюто Type / Text Wrap 
c)Чрез иструмента Text Wrap 
Верен:A 
Точки: 1 
 
Въпрос :5 
Как се създава нов стил? 
a)От менюто Object> Style>Paragraph Style 
b)С комантата New Paragraph Style от 
контекстното меню в панела Paragraph Styles 
c)От менюто Type>Paragraph Style 
Верен:B 
Точки: 1 
 
Въпрос :6 
В документа  възможно ли е да има повече от 
една  master страница 
a)да 
b)не 
Верен:B 

Точки: 1 
 
Въпрос :7 
С коя буква от клавиатурата сменяте изгледа 
на документа между Normal и  Preview? 
a)P 
b)N 
c)W 
Верен:C 
Точки: 1 
 
Въпрос :8 
Цветът  Registration не може да се редактира 
от панела Swatches. 
a)да 
b)не 
Верен:A 
Точки: 1 
 
Въпрос :9 
Палитра Color в In Design: 
a)Позволява да се премахнат цветовете 
b)Позволява да се задават цветовете и 
смесват 
c)Не позволява да се смесват цветовете  
Верен:B 
Точки: 1 
 
Въпрос :10 
Палитрата Gradient се използва за: 
a)Позволява да се създават междинни 
цветове; 
b)Позволява да се добави допълнителна 
палитра за слоеве и отражения. 
c)За разместване на обекти,подравняване и 
разпределение на обекти върху страниците и  
разстоянието между тях; 
Верен:A 
Точки: 1 
 
Въпрос :11 
Файловете създанени и съхранени в InDesign 
получават разширение: 
a).cdr 
b).jpg 
c).indd 
d).psd 
Верен:C 
Точки: 1 
 



Въпрос :12 
За да се вмъкне изображение в документ се 
осъществява  чрез: 
a)Type / Picture 
b)File / Place 
c)Object / Image 
d)Object / Image Effects 
Верен:B 
Точки: 1 
 
Въпрос :13 
Основните команди за форматиране на текст 
са налични в: 
a)менюто Edit 
b)менюто Type 
c)менютоWindow 
d)менюто Object 
Верен:B 
Точки: 1 
 
Въпрос :14 
Предпечатната подготовка е : 
a)теория , при която се избира по някакъв 
начин да се направи обработка на дадено 
печатно  
издание (книга , списание ,  
b)процес , при който не трябва да се 
извършва обработка на дадено печатно 
издание (книга ,  
списание , вестник , плакат ,  
c)процес , при който се извършва обработка 
на дадено печатно издание (книга , списание ,  
вестник, плакат , каталог и т. н. ) за  
Верен:C 
Точки: 1 
 
Въпрос :15 
Осъществяването на предпечатна подготовка 
изисква :  
a)познаването на целия процес по 
издаването на дадено печатно издание 
сериозно познаване на  
необходимите компютърни  
b)познаването на целия процес по 
издаването на дадено печатно издание и 
начина на  
програмиране на печатните програми  
c)ползването на мултимедийни програми и 
сериозно познаване на сериозни познания по  
полиграфия  
Верен:A 
Точки: 1 
 
Въпрос :16 
При книговезките услуги се: 

a)Прави предпечатната подготовка на 
документите; 
b)Се сгъва, лепи, шие, перфорира, поставят 
се спирали, набират се коли, щанцова се и се 
прави  
всичко, което е необходимо,   
c)Се използва при графичния дизайн на 
продуктите като менюта, каталози, подложки 
за маси и др.  
Верен:B 
Точки: 1 
 
Максимален брой точки:16 
 
За Слаб(2) : 0 - 3 
За Среден(3) :4 - 7 
За Добър(4) : 8 - 10 
За Мн.Добър(5) : 11 - 14 
За Отличен(6) : 15 - 16 
 
Учител: Л.Чаушева 


