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Контрольна робота 

1.Укажіть мінімальний об’єкт, що використовується у векторних графічних 

редакторах 

а) точка екрана (піксель) 

б) графічний примітив Об’єкт (прямокутник, коло тощо) 

в) символ 

г) палітра кольорів 

2.Укажіть формат, що має найменший обсяг файлу при збереженні одного й того 

самого растрового зображення. 

а) gif 

б) wmf 

в) jpg 

г) bmp 

3.Укажіть засіб, що використовують для виведення графічних зображень 

а) графічний планшет 

б) монітор 

в) веб-камера 

г) сканер 

4.Яка програма використовується для створення презентацій? 

а)Microsoft Word;    

б) Microsoft Exce; 

в) Microsoft Publisher;    

г) Microsoft PowerPoint. 

5.Фрагмент презентації, в межах якого виконується робота над її обєктами це… 

а) слайд;   

б)  програма;  

в)файл;   

г) малюнок. 
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6.Макет слайду– це… 

а) шаблон , який визначає кількість і взаємне розміщення текстових і графічних 

об’єктів на слайді; 

б) набір значень властивостей об’єктів, який має власне ім’я; 

в) основний і допоміжний кольори, формат символів, графічних об’єктів, тла; 

г) бібліотека стилів для таблиць, фігур, об’єктів SmartArt. 

У завданнях 7 –10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді  

7.Укажіть особливості растрових графічних зображень 

а) великі за обсягом файли зображень 

б) реалістичність зображень 

в) природність кольорів 

г) такі файли нескладно редагувати 

д) невеликі за обсягом файли зображень 

8.Укажіть редактори для опрацювання растрових зображень. 

а) Microsoft Paint 

б) Corel Draw 

в) Adobe Illustrator 

г) Adobe Photoshop 

д) Corel Photo-Paint 

9.Оберіть об’єкти слайда: 

а) Фонове зображення;     

б) макет; 

в) Заголовок слайда;      

г) Порядковий номер; 

д) Текстові об’єкти;      

е) Графічні об’єкти. 

10.Розташуйте етапи створення комп’ютерної презентації по порядку. 

а) Визначення структури презентації; 
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б) Визначення мети; 

в) Створення презентації в редакторі презентацій; 

г) Пошук і вибір матеріалів. 

 

Завдання 11 –12  

11.Комп’ютерна презентація –  …  

12.Установіть відповідність між діями та інструментами для ії виконання 

А) намалювати трикутник 1) Розпилювач (Распылитель) 

Б) додати до малюнка текстове пояснення 2) Прямокутник 

(Прямоугольник) 

В) зафарбувати деяку замкнену область малюнка 3) Багатокутник 

(Многоугольник) 

Г) зобразити прямокутник 4) Заливка 

Д) зафарбувати деяку замкнену область малюнка з 

ефектом розпилювання 

5) Напис (Надпись) 

Завдання 13 – 14 відкритої форми  

13.Якщо вам потрібно намалювати пейзаж, яким графічним редактором краще 

скористатись? Відповідь обґрунтуйте. 

14. Які типи макетів слайдів ви знаєте? Що може бути розміщено на слайдах? 

 

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

 


