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Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 165-166 

Лабораторно-практична робота № 3 

ТЕМА: «Малювання об’єктів.» 

 

МЕТА:  

- опанувати основні відомості про елементи інтерфейсу Corel Draw 

- розвити навички роботи з інструментами  панелі інструментів 

- вивчити порядок побудови простих фігур 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи та вислати файли у 

форматі PDF на e-mail – 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної 

роботи та дату.  

 

Завдання 1. Використовуючи інструмент «Прямокутник», побудуйте чотири прямокутника з 

різними деформацією кутів  

 
Завдання 2. В CorelDRAW версії є група інструментів, що дозволяє будувати примітиви по 

трьох точках. Одним з цих інструментів є  Прямокутник по 3 точкам. Він дає можливість 

побудувати прямокутник дещо іншим способом. Вибравши його, досить перетягнути 

покажчик миші уздовж будь-якого боку споруджуваного 

прямокутника, відпустити кнопку миші і клацнути в точці, де повинен 

розташовуватися третій кут прямокутника. Цей інструмент зручний 

тим, що дозволяє за один прийом будувати прямокутники, розгорнуті 

щодо горизонталі. Виконайте малюнок за зразком та 

поексперементуйте з його заливкою: 

Завдання 3.  

1. Виберіть у наборі інструментів інструмент  Еліпс і перетягнете 

покажчик інструменту по діагоналі габаритної рамки майбутнього 

еліпса. Після відпускання кнопки миші на малюнку з'являється еліпс в рамці виділення. 

Клавіші-модифікатори працюють з інструментом Еліпс точно так само, як з інструментом 

Прямокутник. Утримуючи <Ctrl>, можна збудувати не еліпс, а правильний круг, а клавіша 

<Shift> дозволяє будувати еліпс, розтягуючи його не від кута, а від середини габаритного 

прямокутника. При утриманні одночасно обох клавіш-модифікаторів будуватиметься круг 

від центру. Звільняти клавіші-модифікатори слід тільки після відпускання кнопки миші. 

2. Вибрати вузол інструментом Форма. Натисніть кнопку миші і змістіть вузол у напрямку до 

центру габаритного прямокутника, а потім, не виходячи за кордон еліпса, - за годинниковою 
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стрілкою (рис. 1). Після відпускання кнопки миші еліпс буде перетворений в сектор. При 

цьому в рядку стану і в панелі атрибутів будуть відображатися центральний кут сектора і 

напрямки обмежують його радіусів. 

 
Рис. 1. Перетворення еліпса в сектор перетягуванням вузла всередині еліпса 

3. Побудуйте ще один еліпс і повторіть описану на попередньому кроці послідовність дій, 

тільки на цей раз переміщайте вузол еліпса не всередині нього, а зовні. В результаті буде 

побудована дуга еліпса, а не сектор. Якщо в процесі перетягування вузла еліпса утримувати 

клавішу Ctrl, то центральний кут дуги або сектора буде мінятися не плавно, а стрибками по 

15 °. Це буває зручно при побудові секторів і дуг заздалегідь заданої величини. 

Тепер познайомимося з елементами панелі атрибутів для об'єкта класу «еліпс» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Панель атрибутів для еліпсів 

Ellipse (Еліпс). Ця кнопка натиснута в тому випадку, коли виділений об'єкт, що є еліпсом. 

Натискання цієї кнопки при попередньому виділенні сектора або дуги перетворює їх в 

замкнутий еліпс. 

Pie (Сектор). Ця кнопка натиснута, коли виділений сектор. Її натиснення перетворить в 

сектори еліпси і дуги. 

Arc (Дуга). Ця кнопка натиснута, коли виділена дуга. Її натиснення перетворить в дуги еліпси 

і сектори. 

Starting and Ending Anchapteres (Початок і кінець дуги). У цих двох лічильниках містяться 

значення направляючих кутів радіусів, що з'єднують центр сектора пли дуги відповідно з 

початковою і кінцевою точкою дуги. Направляючі кути задаються в системі координат, 

пов'язаної з породжує сектор або дугу еліпсом. Початок відліку цієї системи пов'язано з 

центром еліпса, а початковий промінь (0 °) з'єднує центр і ту точку еліпса, яка перебувала 

правіше всіх інших у момент його побудови. 

Clockwise / Counterclockwise (Напрям дуги). Ця кнопка дозволяє вибрати, яка з двох дуг, що 

вийшли в результаті розбиття еліпса па дві частини, буде побудована - що йде по або проти 

годинникової стрілки від початкового радіуса до кінцевого. 

Інструмент 3 point ellipse (Еліпс по 3 точкам) Інструмент Еліпс по 3 точкам, дозволяє 

будувати еліпси іншим способом. Його дія повністю аналогічно дії інструмента 3 point 

rectanchaptere (Прямокутник по 3 точкам) - користувач 

працює точно тим же способом, але в результаті виходить 

не прямокутник, а вписаний в нього еліпс. 

Побудуйте об’єкти за зразком та поексперементуйте з 

заливкою:  

Завдання 4. Побудова багатокутників 

1. Виберіть інструмент Багатокутник , клацнувши в 

наборі інструментів на відповідній кнопці. На панелі атрибутів встановіть число вузлів 

базового багатокутника рівним 10. Тепер за замовчуванням будуть будуватися 



десятикутники. 

2. Побудуйте багатокутник, перетягнувши по діагоналі його габаритного прямокутника 

покажчик інструменту Багатокутник. Поруч побудуйте ще один багатокутник, але в ході 

перетягування покажчика інструменту утримуйте <Ctrl>. Другий багатокутник повинен 

вийти рівностороннім. 

3. Зверніть увагу на вузли побудованого багатокутника. Виберіть інструмент Форма. 

Утримуючи <Ctrl>, перетягніть цей вузол по радіусу приблизно на половину відстані до 

центру. Разом з «захопленим» вузлом будуть переміщатися і всі інші додаткові вузли, 

розміщені в серединах сторін багатокутника. В результаті вийде фігура, схожа на метальна 

зброя ніндзя - сюрікени (рис. 3, в середині). 

 
Рис. 3. Вихідний багатокутник і його модифікацій, отримані перетягуванням вузлів інструментом Багатокутник 

(Натискання клавіші <Ctrl> при перетягуванні вузлів багатокутника обмежує свободу їх 

переміщення рухом по радіусах базового еліпса.) 

4. Тепер наведіть покажчик інструменту на основний вузол, розташований в одній з вершин 

багатокутника, і перетягніть його, але вже не по радіусу, а за годинниковою стрілкою 

навколо центру. На рис. 3 (праворуч) видно покажчик інструменту Форма і вузли 

багатокутника в процесі перетягування. В результаті промені фігури  загостряться ще більше, 

і фігура втратить осьову симетрію, зберігши симетрію центральну. 

5. Побудуйте ще один багатокутник, на цей раз, намагаючись, щоб він був вписаний не в 

коло, а в горизонтально витягнутий еліпс (рис. 4, ліворуч). Наведіть покажчик інструменту 

Багатокутник на маркер середини рамки виділення (після чого він повинен перетворитися на 

чотириглаву стрілку) і перетягнете багатокутник вправо. Перед тим як відпустити ліву 

кнопку миші, клацніть її правою кнопкою (поряд з чотириголового стрілкою повинен 

з'явитися значок «плюс»). В результаті на сторінці з'явиться зміщена копія раніше 

побудованого багатокутника. Повторіть цю операцію ще двічі, щоб вийшов ряд з чотирьох 

однакових «сплюснених» десятикутників. Така процедура, що дозволяє поєднувати 

створення копії виділеного об'єкта з подальшим переміщенням, дуже зручна і її варто 

запам'ятати. 

 
Рис. 4. Вихідний багатокутник і результати його перетворення в зірку 

6. Інструментом Зірка  намалюйте зірку, а в поле Різкості кутів встановити значення 50. 

7. Намалюйте ще одну зірку, поле загострення встановити 70. В результаті промені зірки 

стануть гостріше. 

8. Створимо Складну зірку. Для неї максимальне значення загострення буде дорівнює 3, і 

збільшити його не вдасться, оскільки з'єднання вузлів базового багатокутника через чотири 

призведе до його розпаду на п'ять відрізків. 

9. На завершення вправи спробуйте використовувати описані вище прийоми модифікації 

шляхом перетягування вузлів багатокутника інструментом Багатокутник при натиснутій і не 

натиснутій клавіші <Ctrl>. Тільки не захоплюйтеся - це по-справжньому зачаровує заняття з 

чітко вираженим гіпнотичним впливом, і відірватися від нього дуже важко, особливо якщо 

число сторін у багатокутнику велике! 

Завдання (поекспериментуйте з заливками):  

Завдання 5: На окремому аркуші створіть плакат за 

зразком 



 
 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань та висновок 


