
Контрольна робота №2. 

 Графічний редактор. Редактор презентацій. 

 

Фото відповідей надсилайте будь ласка в Viber(0675396255)  

або e-mail: pretty.slyusarenko@gmail.com 

 

Виберіть одну правильну відповідь 

1. Яке призначення графічних редакторів? 

a) створення графічного образу тексту;              

b) редагування вигляду і зображення шрифту; 

c) створювати і редагувати графічні зображення;            

d) побудови діаграм. 

2. Основними елементами вікна графічного редактора є: 

a) панель інструментів;    

b) панель пристроїв;    

c)  палітра;    

d) заливка. 

3. Інструментами в графічному редакторові є: 

a) лінія, круг, прямокутник;     

b) виділення, копіювання, вставка;    

c) набори кольорів (палітра). 

4. Меню «Малюнок» містить команди: 

a) Відобразити/Повернути;    

b) Розтягнути/нахилити;    

c) вирізати;    

d) видалити. 

5. В графічному редакторі основне вікно не містить: 

a) рядок заголовка; 

b) рядок меню; 

c) панель інструментів, палітру кольорів і поле вибору ширини 

лінії; 

d) робочу область; 

e) лінійку. 

6. Мінімальним об'єктом, використовуваним в графічному 

редакторі, є: 

a) точка екрану (піксель); 

b) об'єкт (прямокутник, коло і т.д.); 

c) палітра кольорів; 

d) символ. 

7. За допомогою графічного редактора Paint можна: 

a) створювати і редагувати графічні зображення; 
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b) редагувати вигляд і накреслення шрифту; 

c) будувати графіки. 

8. За допомогою палітри вибираються:  

a) основний колір (колір зображення) - лівою кнопкою миші 

додатковий колір (колір фону) - правою кнопкою миші.  

b) додатковий колір-лівою кнопкою миші Основний колір - 

правою кнопкою миші. 

9. Щоб у графічному редакторі геометричні фігури виходили 

правильними, треба при малюванні фігури утримувати клавішу:  

a) Ctrl; 

b) Alt; 

c) Shift; 

d) Tab; 

e) Ins. 

10. Яку функцію виконує кнопка Виділення довільної області на 

панелі інструментів:  

a) Намальований малюнок перетворює на п'ятикутну зірку; 

b) Малює п'ятикутну зірку; 

c) виділяє фрагменти малюнка по шляху ведення курсору по 

замкненій кривій лінії; 

d) виділяє весь малюнок. 

11. У графічному редакторі Paint можна скасувати:  

a) три останні дії; 

b) одну останню дію; 

c) скільки завгодно дій; 

d) п'ять останніх дій. 

12. Щоб зберегти малюнок у 1-й раз, необхідно виконати наступні 

дії: 

a)  Файл - Зберегти; 

b) Файл - Відкрити; 

c) Правка - Копіювати; 

d)  Файл - Зберегти як. 

13. Файл, створений у середовищі редактора презентацій, називається 

a) документом 

b) презентацією 

c) базою даних 

d) книгою 

14. Якщо двічі клацнути мишею на значку файлу з презентацією, то 

a) відкриється вікно редактора презентацій і в ньому — обрана 

презентація 

b) презентація запуститься в режимі демонстрації 



c) файл презентації буде переміщено до Кошика 

15. У режимі Показ слайдів можна 

a) демонструвати презентацію 

b) переглядати ескізи слайдів 

c) змінювати об'єкти на слайдах 

d) змінювати послідовність розташування слайдів 

16. У режимі Сортувальника слайдів можна 

a) демонструвати презентацію 

b) переглядати ескізи слайдів 

c)  змінювати об'єкти на слайдах 

d) змінювати послідовність розташування слайдів 
 


