
Тест по информационни технологии ПП - модул  „Предпечатна подготовка” 
Трите имена…………………………………………………………………….Клас..12… 
1. Определете основните настройки при избор на нов документ в Adobe InDesign: 

 
2. Избройте инструментите на Adobe InDesign: от инструменталната лента: 

 
3. Направете характеристика на работния екран на Adobe InDesign: 

 



4.Предпечатната подготовка е : 
А) теория , при която се избира по някакъв начин да се направи обработка на дадено печатно издание 
(книга , списание , вестник , плакат , каталог и т . н . ) за неговото тиражиране (отпечатване ) в 
печатница . 
Б) процес , при който се извършва обработка на дадено печатно издание (книга , списание , вестник, 
плакат , каталог и т. н. ) за неговото тиражиране (отпечатване) в печатница . 
В) процес , при който ме трябва да се извършва обработка на дадено печатно издание (книга , 
списание , вестник , плакат , каталог и т. н. ), а трябва да се избере програма, с която ще се работи  
5.Осъществяването на предпечатна подготовка изисква :  
А)ползването на мулти медийни програми и сериозно познаване на сериозни познания по полиграфия  
Б)познаването на целия процес по издаването на дадено печатно издание и начина на програмиране на 
печатните програми  
В)познаването на целия процес по издаването на дадено печатно издание сериозно познаване на 
необходимите компютърни програми и сериозни познания по полиграфия  
6.Сътрудници са : 
А) издателства, рекламни агенции, производители, търговци 
Б) студенти, научни работници и проектанти 
В) инженери, програмисти, издателства 
7. Услугите са: 
А) отворен цикъл при изработването на продукти от предпечатната подготовка 
Б) напълно затворен цикъл в изработката на продукти в областта на полиграфията:от дизайна и 
предпечатната подготовка,минавайки през цветоотделянето отпечатването и сглобяването в готов 
краен продукт 
В) и двете заедно 
8.Избройте видовете услуги: 
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
9.Избройте последователността на етапите при процеса на изработване на готов продукт като ги 
номерирате по ваш избор: 
   Цветоотделяне:.......    Предпечатна подготовка:..........  Графичен дизайн:.............. 
10.Избройте поне пет готови продукта: 
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
11.Палитра Color в In Design: 
А) Позволява да се премахнат цветовете 
Б) Позволява да се задават цветовете и смесват 
Б) Не позволява да се смесват цветовете  
12.Палитра Align: 
А) Позволява да се вмъкват символи 
Б) За заместване на обекти,подравняване и разпределяния на обекти верху страниците и разстоянието 
между тях 
В) Позволява да се създават междинни цветове  
13.Палитрата Gradient се използва за: 
А) За разместване на обекти,подравняване и разпределение на обекти върху страниците и 
разстоянието между тях; 
Б) Позволява да се създават междинни цветове; 
В) Позволява да се добави допълнителна палитра за слоеве и отражения. 
14.Палитра Layers е предназначена: 
А) Да се добави допълнителна палитра за слоеве и отражение  
Б) Съхраняват се цветовете от светло към тъмно 
В) Разположение на текста спрямо картината 
15.Палитрата Тext Wrap служи за: 
А)За преобразуване,промяна на размерите и положението на размерите 
Б)Да се добави допълнителна палитра за слоеве и отражение 
В)Разположение на текста спрямо картината 
16.За скриване на палитрите се използва комбинацията от бутоните: 
a) Ctrl+Caps Lock   b) Alt+Enter    c)Shift+Tab 


