
Дата: 08.06.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 195-197 

Лабораторно-практична робота № 2 

ТЕМА: «Креслення ліній, дуги, багатокутників» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами інсталяції Inkscape 

- розвити навички роботи з інструментами  Inkscape 

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

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи, описати в зошиті . 

Малюнки зберегти у форматі PDF  або Jpeg та вислати на ел. пошту 2573562@ukr.net 

 

Завдання 1:  Ефект кривої Спіро може бути і застосований до вже існуючої кривої Безьє, і 

спочатку намальований разом з кривою Олівцем або Пером. 

1. Малюємо криву Спіро. Коли ви обираєте інструмент Малювати довільні контури (він 

же олівець, F6), то у верхній панелі потрібно вибрати режим - Малювати криву Спіро. 

Поруч розташований випадає список - вибираємо форму кривої. 

 

2. Такі ж параметри є і у інструменту Малювати криві Безьє і прямі лінії (B). На малюнку 

нижче намальовані криві з різними формами: без форми, згасання, наростання, еліпс, а також 

з буфера обміну (в буфері перебувала зірочка). 

 

3. Для того, щоб крива Спіро була округлою, вузли її 

обов'язково повинні бути згладженими. Спробуємо 

намалювати криву - виберіть інструмент Малювати 

криві Безьє і прямі лінії (B), режим кривої Спіро і 

малюйте криву. 

Точки вузлів 

робіть 



згладженими - клацнувши лівою клавішею миші по полотну, що не відпускайте відразу 

клавішу, а протягніть її небагато. 

 

4. Якщо ми подивимося на криву Спіро в режимі правки 

контурів (F2), то побачимо, що вона складається з двох 

контурів - один той, округлий, що відображається як 

намальований, і другий - нерівний і червоний. Червоний 

контур - це те, що було б намальовано, якби ми не 

застосовували до кривої ефект "Крива Спіро", тобто якби ми 

малювали в звичайному режимі. 

 

5. Пора навчитися робити криву Спіро з уже 

намальованою кривої. Намалюємо будь-яку криву, можна 

навіть з гострими вузлами. 

 

6. Не знімаючи виділення з кривою, йдемо Контур => 

Контурні ефекти (Ctrl + Shift + 7). У вікні в 

випадаючому списку вибираємо ефект Крива Спіро і 

тиснемо Додати. 

 

7. Якщо ваша крива складалася з гострих вузлів - то 

ніяких змін з нею не станеться. Пам'ятаємо - вузли 

кривої Спіро обов'язково повинні бути згладженими. 

Тому в режимі правки контурів виділяємо вузли і 

робимо їх згладженими.  

 

Завдання 2: Малюємо стрілку 
  

1. Вибираємо інструмент "Малювати криві Безьє і прямі лінії" (Shift + F6) 

і створюємо приблизну форму нашої стрілки. Потім переходимо в режим 

правки 

контурів (F2) і 

змінюємо 

положення 



кривих і вузлів, роблячи стрілочку більш симпатичною. 

  2. Фарбуємо нашу стрілку в якийсь яскравий колір, викликаємо вікно "Заливка і 

обведення" (Shift + Ctrl + F). На вкладці Заливка вибираємо Лінійний градієнт і робимо 

перехід від темного до світлого кольору, розташувавши точки градієнта по діагоналі. Потім 

вибираємо вкладку Стиль обведення, задаємо ширину обведення і фарбуємо її в той же 

градієнт, що і саму стрілку, але точки градієнта розташовуємо в протилежному порядку. 

 3. Тепер робимо тінь. Виділяємо стрілку (F1), копіюємо (Ctrl + C) і вставляємо копію точно 

поверх оригіналу (Ctrl + Alt + V). Не знімаючи виділення задаємо копії стрілки чорний або 

сірий колір, опускаємо під оригінал (PageDown), у вікні "Заливка і обведення" виставляємо 

розмивання і трохи зрушуємо тінь 

клавішами-стрілками вниз і вправо. 

Стрілка готова. 

  

  

 

 

 4. Якщо є бажання, можна додати стрілкою відблиск. 

Для цього виділяємо стрілку, копіюємо точно поверх 

оригіналу, прибираємо обведення, переходимо в 

режим правки контурів і потім клавішами Ctrl + 

(втягуємо контур до внутрішньої лінії обведення 

оригіналу. Видаляємо зайві вузли, "підганяємо" 

контур до потрібної нам форми і заливаємо 

градієнтом від білого до прозорого. Зменшуємо 

прозорість заливки у вікні "Заливка і обведення" до 

необхідного рівня. 

 Завдання 3: Малюємо багатокутник (зірку) 

1. Інструмент зірки дозволяє малювати в inkscape зірки і багатокутники. Щоб намалювати 

зірку або багатокутник, виберіть цей інструмент в бічному вікні панелі інструментів inkscape 

або активуйте його по кнопці Shift + F9 або *. Щоб намалювати зірку або багатокутник, 

перетягніть курсор миші з натиснутою лівою кнопкою з однієї точки в іншу. Початкова точка 

буде відповідати центру зірки, кінцева точка однієї з її вершин. При малюванні зірки, якщо 

утримувати клавішу Ctrl, то кут повороту зірки буде обмежений 15-ма градусами. 

2. Вже намальовані зірки можуть бути змінені з допомогу маркерів вузлів. Ці маркери будуть 

також активні, якщо активний інструмент управління вузлами .  

 



 

3. Змінити параметри зірки можна за допомогою цих маркерів і контекстного меню 

інструменту, приклад якого наведено нижче. Це меню доступне при обраному інструменті 

"зірки". 

 

4. Визначити тип фігури: зірка або багатокутник, можна тільки в цьому контекстному меню. 

Для цього в меню є два значка з відповідним зображенням жовтого багатокутника і зірочки. 

Другий параметр, який можна також змінити тільки через 

контекстне меню - це кількість кутів. За замовчуванням inkscape 

малює п'ятикутні зірки. 

Для зміни фігури зірки або багатокутника є два маркера вузлів. 

Верхній вузол служить для керування положенням кінчика зірки 

або кутом багатокутника. При зміні положення цього вузла, 

утримання натиснутою клавіші Ctrl, дозволяє переміщати вузол 

строго по прямій лінії. 

5. Другий маркер - базовий вузол контролює положення 

"внутрішньої" вершиною зірки. При зміні положення цього вузла, 

утримання натиснутою клавіші Ctrl, дозволяє переміщати вузол 

строго по прямій лінії. Зверніть увагу, що в деяких випадках, базовий 

радіус може бути негативним, як показано на малюнку. 

6. Утримання клавіші Shift при зміні вузлів зірки, дозволяє 

управляти заокругленням її кутів. 

 

7. Утримання клавіші Alt при зміні вузлів зірки, буде 

переміщати всі вершини зірки або вершини 

багатокутника незалежно один від одного в 

довільному порядку.  

 

8. Як уже згадувалося вище, контекстна панель параметрів інструменту 

містить можливість зміни параметрів, що відповідають за вид фігури: зірка або 

правильний багатокутник, кількість вершин, а також містить вікно параметра для 

установки співвідношення радіусів. 

Співвідношення радіусів визначається як відношення основного радіуса до радіусу верхнього 

вузла. Корисними можуть виявитися типові значення: для звичайної 5-кінцевої зірки, 

співвідношення 0,382, для правильної 6-кінцевої зірки 0,577, для 8-кінцевої зірки 0,541. 

Кнопка із зображенням пензлика або волоті дозволяє скинути все користувача настройки і 

повернутися до значень за замовчуванням. 

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


