
СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ – упражнение 

1. Запишете характеристиките на посочения файл:  
А. Име на файла (Name): …………………….. 

Б. Файлов тип (Item type): …………………. 

В. Размер на изображението (Dimension): ………………. 

Г. Размер на файла (Size): ……………….. 

 

2. Графичният редактор е програма, която се използва за… 

А) обработване на таблични данни;          Б) създаване и обработване на компютърни презентации; 

В) създаване на компютърни игри;           Г) създаване и обработване на графични изображения. 

 

3. Градивната единица на растерните изображения се нарича… 

А) растер             Б) вектор             В) пиксел             Г) матрица 

 

4. На кой ред са изредени само графични файлови формати? 

А) PNG, JPG, TIF, BMP      Б) PNG, JPEG, TIF, RGB      В) PNG, CMYK, JPEG, BMP      Г) PNG, JPG, BMP, RGB 

 

5. Вярно ли е, че… 

 Векторните изображения са изградени от пиксели - …………… 

 При увеличаване на размера на растерно изображение качеството му се влошава - ……………… 

 JPG и GIF са формати на растерни графични изображения - ………………… 

 Графичните редактори ни позволяват да създаваме цветове извън основната палитра - …………….. 

 В цветовия модел RGB всеки от основните цветове се описва с число от 0 до 128 - …………. 

 В програмата Paint няма начин да се начертае квадрат - ……………. 

 Трансформации се правят само върху маркирани части от изображение - …………… 

 

6. Кои са основните цветове при цветовите режими… 

А) RGB - ………………………………        Б) CMYK - …………………………….. 

 

7. Определете какъв цвят е всеки от показаните, ако стойностите на червения, зеления и синия цвят са… 

А) 49, 192, 33 - …………….             Б) 180, 217,  242 - ………………               В) 128, 128, 128 - ……………… 

 

8. Кои инструменти НЕ позволяват определяне дебелината на линията? 

 
А)                   Б)                        В)                       Г)                    Д)                 Е)                      Ж)                  З) 

 

9. Свържете всяко изображение на текст вляво със съответстващите му характеристики  

 
А - ...................... Б - ……………… В - ………………….. Г - ………………….. 



10. Коя от следните характеристики на текста НЕ можем да променим в програмата Microsoft Paint? 

А) Цвят на текста;      Б) Размер на текста;       В) Разстояние между символите;      Г) Дебелина на символите 

 

11. Намерете изображението, което съответства на всяка трансформация 

 
1.                             2.                              3.                            4.                             5. 

А - ...................... Б - ……………… В - ………………….. Г - ………………….. 

 

12. Изберете изображение от всяка от трите групи и го пресъздайте максимално точно, като използвате 

готови форми, четки и инструмента Гума в програмата Paint 

 
 

 


