
Дата: 06.06.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 188-189 

 

ТЕМА: Тематичне оцінювання по темі «Обробка векторних зображень» 

 

МЕТА:  

- Провести контроль знань по темі «Обробка векторних зображень»,  

- Розвити навички роботи з тестами та практичними завданнями,  

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

 

Оформити в письмовому те електронному вигляді завдання та вислати на e-mail – 

2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер групи та «тематичне 

оцінювання» 

 

Завдання1: Малюємо божу корівку. 

 

 

1) Малюємо форми тіла, голови і крил. Малюємо опорні направляючі і овал. 

Копію овалу зрушити по вертикалі (Рис. А). Виділити обидва овалу і кнопкою 

Перетин  створити об'єкт форми голови (верхній овал можна видалити) (Рис. Б). 

Скопіювати "голову" 2 рази, одну копію зрушити в сторону, поєднати центри двох об'єктів 

голови (команди Упорядкувати - Вирівняти і розподілити), в одного з цих об'єктів 

встановити масштаб (на панелі параметрів) в 110% (Рис. В). Виділити обидва об'єкти і 

кнопкою Передні мінус задні  (на панелі параметрів) створити заготовку до форми крил. 

Виділити цю криву і кнопкою Перетин створити новий об'єкт (Рис. Г) (попередню заготовку 

можна видалити). Інструментом Форма  виділити групу "зайвих" вузлів і видалити їх. 

Інструментом Пряма через 2 точки  дополніть форму крил, а кнопкою Об'єднання  

на панелі параметрів об'єднати ці криві в одну форму крил (Рис. Д) 

   

         а)             б)                            в)                                 г)                                                 д) 
 

2) Прорисовуємо форму головки жука. Малюємо "краплю" інструментом Еліпс, Пряма 

через 2 точки і кнопкою Об'єднання (Рис. А). "Краплю" скопіювати, відбити по 

горизонталі, поєднати центри по вертикалі (Рис. Б) і також об'єднати. Скопіювати цей об'єкт і 
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встановити масштаб x = 64%, y = 24% (Рис. В). Виділити всі об'єкти, встановити кут 

повороту на панелі параметрів  , інструментом Форма доопрацювати форму крил 

і голови для ефекту перспективи (пересунути деякі вузли) (Рис. Г). 

      

         а)                       б)              в)                  г) 

3) Колір тіла жука. Копіюємо еліпс форми тіла 2 

рази, масштаб однієї копії 95%, другий - 60%. 

Прибираємо у всіх абрис (це необхідна умова для 

інтерактивного перетікання). Заливаємо їх відповідно 

квітами палітри CMYK (35; 100; 98; 2), (7; 95; 93; 0), 

(0; 60; 80; 0). 

Для відкриття більш детальної палітри, яка зображена на малюнку, необхідно 

утримати ліву кнопку миші на вибраному кольорі пару секунд для відкриття палітри 

відтінків цього кольору. 

 

Перший більш темний еліпс буде служити нам підставою, його ми не чіпаємо. 

Поєднуємо центри 2 і 3 еліпса: виділити їх, команда Впорядкувати - Вирівняти і 

розподілити. Накладаємо 2 останніх еліпса один на одного (<Ctrl> + <PageUp>) переміщує 

об'єкт на один шар вище і (<Ctrl> + <PageDown>) на один шар нижче. 

За допомогою клавіші <Shift> виділяємо 

обидва об'єкти і далі використовуємо 

інструмент Інтерактивне перетікання . 

Число кроків між фігурами при перетікання 

залишаємо за замовчуванням - 20. Після 

настройки інструменту необхідно задати 

напрямок перетікання.  
 

4) Далі малюємо ніжки і вусики нашої комашку. Інструментом Художнє оформлення , 

налаштовуємо параметр Кисть Малюємо божу корівку. Малюємо ніжки і вусики. 

Налаштування кисті. 

  
Заливаємо об'єкти чорним кольором, поверх них тим же інструментом малюємо ще об'єкти, 

використовуємо з палітри відтінки сірого. Кожну лапку окремо з розташованими на ній 

об'єктами групуємо (виділяємо і натискаємо праву кнопку миші Група (Ctrl + G)). 

Крупний план ніжок: 

   

5) До кожної лапці і вусику комашки застосовуємо тінь  з настройками, як показано на 

малюнку. 

 



        

 
 

6) Інструментом Крива через 2 точки  промальовуємо зазор на крилах (об'єкт 

заливаємо чорним і об'єднуємо з "головою"). 

 

7) Колір крилець. Дублюємо об'єкт форми крил. Нижній - CMYK (1; 45; 83; 1), 

верхній - CMYK (19; 100; 82; 67). Нижній злегка зрушуємо вправо і вниз. Згрупуємо об'єкти. 

Об'єкти і порядок їх розташування. 

  

8) Тепер виділяємо спинку (підстава) і також застосовуємо інструмент Тінь з 

настройками, як показано на малюнку. 

 
 

9) Малюємо на спинці плями, еліпси чорного кольору, спотворюючи їх до певної 

форми за допомогою зміни масштабу і повороту. 

 

10) Створюємо відблиск на голові. Дублюємо криву голови, видаляємо вузли 

головки, масштабується 90%, заливаємо білим кольором і застосовуємо 

інтерактивну напівпрозорість лінійного типу з режимом Посвітління.  

 
 

 

11) Також намалюємо відблиск на спинці. Продублювати овал-основу, масштабувати  на 

75%, залити білим кольором. Застосовуємо на неї Інтерактивну напівпрозорість 

радіального типу, нормального (звичайного)) режиму. У налаштуваннях прозорості 

(подвійним клацанням по значку прозорості в рядку параметрів ), з'явиться вікно 

налаштувань прозорості. Міняємо кольори, які стояли за замовчуванням, як показано на 

малюнку. З: виставляємо чорний колір, В: виставляємо білий колір, натискаємо ОК. 

Розміщуємо відблиск на спинці. Поверх цього відблиску також малюємо менший відблиск. 



 
 

12) Намалюємо ще один відблиск з іншого боку спинки комашки. Малюємо об'єкт: дублюємо 

овал основи 2 рази, масштабується один 80%, інший 60%, накладаємо їх один на одного і 

створюємо об'єкт кнопкою Передні мінус задні , як показано на малюнку, заливаємо його 

білим, застосовуємо на нього тінь, у верхньому меню, в настройках тіні виставляємо тип - 

світіння, колір тіні - білий, далі до цього ж об'єкту застосовуємо Інтерактивну 

напівпрозорість, базового типу 100%. Групуємо всі об'єкти 

 

 
Результат: 

 
 

Завдання 2: Використовуючи матеріал попереднього завдання, створіть додатковий об’єкт, а 

потім колаж за зразком (для створення листка можна використати інструменти Форма 

 та В - сплайн ) 

 
Критерії оцінювання: Виконання завдання з описом інструментів яких використали – 3 

бали  


