
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Информационни технологии ИУЧ 
Клас: 5, учебен час по седмично разписание - 3 

Дата/ден от седмицата: 2 12 2020 – сряда 

    Тема на урочната единица/страница: Paint Чертане на геометрични фигури. Космос. 

 

Задача 1: Свържете със стрелки текстовете показващи наименованията на отделните панели  

на графичния интерфейс на програмата: 

 

 
 

ИЗОБРАЖЕНИЯ,                      КЛИПБОРД,           ЦВЕТОВЕ,           РАЗМЕРИ,     

  

                        ИНСТРУМЕНТИ,         ФИГУРИ,             ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Посочете верния отговор: 

Зад. 2 Коя е иконата на програма Paint 

а/                  б/                 в/                    г/                                                        

Зад. 3 Paint e: 

а/ текстов редактор;  б/ графичен редактор; 

в/ операционна система;  г/ калкулатор.                                                                                   

Зад. 4 Как се използват основният и допълнителният цвят? 

а/ с ляв бутон на мишката – основният, с десен – допълнителният 

        б/ с ляв бутон на мишката – допълнителният, с двата едновременно – основният 

в/ с ляв бутон на мишката – допълнителният, с десен – основният                                                      

Зад. 5 Цветовата палитра RGB използва за основни цветове: 

а/ син, жълт и червен цвят        б/ червен, зелен и син цвят 

в/ зелен, бял и червен цвят         г/ бял, червен и черен цвят                                                                 

Зад. 6 За чертаене на квадрат се избира инструментът правоъгълник и се задържа натиснат 

клавиш: 

а/ Ctrl                 б/Alt                   в/  Shift                  г/  Caps Lock                                                           

Зад. 7 Кой от посочените бутони се използва за добавяне на текст към изображението? 

а/             б/               в/                   г/                                                                     

Зад. 8 Кой от посочените бутони се използва за оцветяване на фигури със затворен контур? 

а/         б/              в/                г/                                                                

Зад. 9 За отваряне на нов файл в програма Paint се избира: 

а/ от меню File команда New    б/ от меню File команда Open  

в/ от меню File команда Save As   г/ от меню File команда Exit                                                            

Зад. 10 За съхраняване на изображение се избира: 

а/ от меню File команда New    б/ от меню File команда Open 

в/ от меню File команда Save As   г/ от меню File команда Exit                                                            

 


