
Тест по информационни технологии ПП - модул  „Предпечатна подготовка” 
Трите имена…………………………………………………………………….Клас..12… 
 

1. Избройте предназначението на менютата: 
 

 
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Избройте инструментите на Adobe InDesign: от инструменталната лента и опишете 
тяхното предназначение: 

                                                                   
 

3.Осъществяването на предпечатна подготовка изисква :  
А)ползването на мултимедийни 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  
4. 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 



5.Избройте шест готови рекламни продукта: 
1......................................................2....................................................3....................................... 

4......................................................5....................................................6....................................... 

6.Избройте последователността на етапите при процеса на изработване на готов продукт 
като ги номерирате по ваш избор: 
   Цветоотделяне:.......    Предпечатна подготовка:..........  Графичен дизайн:.............. 
 
7. 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  
 
8. 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 
 
9. За скриване на палитрите се използва комбинацията от бутоните: 
A) Ctrl+Caps Lock   Б) Alt+Enter    В)Shift+Tab 
 
10. Основните команди за форматиране на текст са налични в: 
А) менюто Edit; Б) менюто Type В) менютоWindow;  Г) менюто Object; 
 
11. Основните команди за настройки на страницата се намират  в менюто: 
А) менюто Table; Б) менюто Type В) менютоWindow; Г) менюто Layout; 
 
12.Текст около обект се оформя чрез: 
А)Type – Find Font;   Б) Object – Text Frame Options;  В) File – Text;  Г) Window – Text Wrap 
 
13. За да поставим сянка на обект се задава чрез менюто: 
А) Window – Effects. Б) Object – Drop Shadow;  В) Type → Shadow; Г) File → Fitting; 
 
14. Лакирането е допълнителен процес, чрез който 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
15. Номерацията е услуга, която………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
16. Избройте 6 (шест) файлови формата, които се използват в графичния дизайн и 
предпечата 
1.................... 2.........................3..................... 4............................ 5....................... 6………............. 

17. Свържете със стрелки клавишните комбинации от дясната колона, така че да 
съответства на действието от лявата колона. 

Print      Ctrl + W 
Paragraph     Ctrl + D 
Place      Ctrl + M  
Check Spelling    Ctrl + P  
Close      Ctrl + I  

 
За критериите за оценяване се обърнете към преподавателя                Преподавател: Лилия Чаушева 



 


