Тест


Завдання 1
Питання:
способи збереження графічної інформації

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) растровий
2) векторний
3) малюнками
4) графічний

Завдання 2
Питання:
Векторна графіка має такі властивості:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) При масштабуванні немає збитків зображення
2) зображення формується з примітивних фігур 

3) зображення формується  окремих пікселів
4) займає великий обсяг пам'яті
5) При масштабуванні зображення втрачає свою якість, становиться розмитим


Завдання 3
Питання:
Растрова графіка має такі властивості:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) При масштабуванні немає збитків зображення
2) зображення формується з примітивних фігур 

3) зображення формується  окремих пікселів
4) займає великий обсяг пам'яті
5) При масштабуванні зображення втрачає свою якість, становиться розмитим


Завдання 4
Питання:
До графічних редакторів відносяться такі програми

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Paint
2) Corel DRAW
3) Adobe PhotoShop
4) WordPad
5) Notepad

Завдання 5
Питання:
Поставте у відповідність пікторгамам панелі інструментів відповідну їх дію

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) file_0.bmp
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__ прямокутне виділення
__ Масштаб
__ Вибір кольору
__ Надпис
__ Виділення довільної області
__ Прямокутник

Завдання 6
Питання:
Колір ліній вибирається на палітрі

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) лівою кнопкою мишки
2) правою кнопкою мишки

Завдання 7
Питання:
Вкажіть послідовність побудови квадрата товстою лінією

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ вибрати на панелі інструментів режим лінія
__ Вибрати товщину лінії
__ вибрати на панелі інструментів режим прямокутника
__ Утримуючи клавішу Shift будувати потрібний квадрат 

Завдання 8
Питання:
Колір фону на палітрі вибирається 

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) лівою кнопкою мишки
2) правою кнопкою мишки

Завдання 9
Питання:
Вкажіть послідовність створення копії окремої частини малюнка

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ вибрати на панелі інструментів режим виділення
__ виділити потрібну частину малюнка
__ дати команду Правка Копіювати
__ Дати команду Правка Вставити
__ Перемістити вставлений малюнок в потрібне місце полотна

Завдання 10
Питання:
Встановити відповідність між комбінацією кнопок і відповідною командою

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) Копіювати
2) Вирізати
3) Вставити
4) Відмінити
5) Виділити все
6) Очистити

__ Ctrl+C
__ Ctrl+X
__ Ctrl+V
__ Ctrl+Z
__ Ctrl+A
__ Ctrl+Shift+N

Завдання 11
Питання:
Якою командою можна змінити розмір полотна

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Основне меню - Рисунок - Атрибути
2) Основне меню - Вид - Панель атрибутів тексу
3) Основне меню - Рисунок - Очистити

Завдання 12
Питання:
Які команди потрібно виконати, щоб побудувати коло

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа:
__ Вибрати на Панелі  інструмент Єліпс
__ Натиснути і утримувати кнопку Shift
__ Побудувати на полотні Коло

Конец


