
КОНТРОЛНА РАБОТА по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИ ИУЧ– 5 КЛАС,  Paint 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ ………………………………………………………….. 

1. Програмата за създаване, редактиране и отпечатване на графични изображения се 

нарича:  
А) графичен дизайнер 
Б) графичен редактор 
В) художествен редактор 
Г) художествен процесор 

2. Най-малката градивна единица на растерното изображение се нарича:  
А) цвят 
Б) пиксел 
В) растер 
Г) вектор 

3. С кой инструмент в графичния редактор може да се извлече цвят от готово 

изображение?  
А) кофа 
Б) пипета 
В) четка 
Г) палитра 

4. За да се премести част от изображение, тази част трябва предварително да се:   
А) изтрие 
Б) маркира 
В) оцвети 
Г) копира 

5. Качеството на изображението се влошава при трансформация увеличение?   
А) на растерното 
Б) на векторното 
В) и на растерното, и на векторното 
Г) и на растерното, и на векторното не се променя 

6. Кой от показаните бутони се използва за създаване на собствен цвят?   

 

7. Как се използват основния и допълнителния цвят? * 
А) с ляв бутон - основния, а с двата едновременно – допълнителния. 
Б) с ляв бутон – допълнителния, а с двата едновременно – основният. 
В) ляв бутон – основния, а с десен бутон – допълнителния. 
Г) с ляв бутон – допълнителния, а десен бутон – основния. 

8. Кой инструмент се използва за изчертаване на геометрични фигури? * 

 

9. Команда Rotate се използва за:  
А) добавяне на текст към изображение 
Б) разтягане на изображение 
В) завъртане на изображение 
Г) маркиране на изображение 

10. В резултат на коя трансформация от фиг.1 се е получила фиг. 2  

 
А) завъртане 
Б) накланяне 
В) обръщане 
Г) разтегляне 



11. По кой от посочените начини може да се копира част от изображение?   
А) чрез маркиране на частта и влачене с мишката 
Б) чрез маркиране на частта и използване на команда Copy и Paste. 
В) чрез маркиране на частта и натискане на клавиш Shift. 
Г) чрез маркиране на частта и натискане на клавиш Enter. 

12. За рисуване на квадрат чрез инструмента „Правоъгълник“, се държи натиснат 

клавиш:  
А) Ctrl 
Б) Space (празен интервал) 
В) Shift 
Г) Enter 

13. Текст в графично изображение се вмъква с инструмента: * 

1 точка 

 
14. Какво преобразуване е направено на фигурата?  

 
А) хоризонтално обръщане 
Б) вертикално обръщане 
В) завъртане на 90 градуса 
Г) завъртане на 180 градуса 

15. Кой от посочените файлови формати не е графичен? * 
А) .txt 
Б) .bmp 
В) .jpeg 
Г) .gif 

16. За връщане на последно действие се избира команда: * 
А) Undo 
Б) Redo 
В) Exit 
Г) New 

17. Отваряне на съществуващ графичен файл се извършва чрез команда: * 
А) New 
Б) Close 
В) Open 
Г) Save as 
 
Всеки верен отговор носи по 1 т. 
Скала за оценяване: 
 
От 17 до 15 т. – Отличен 6 
От 14 до 12 т. – Много добър 5 
От 11 до 9 т. – Добър 4 
От 8 да 5 т. – Среден 3 
    

 
 
 


