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Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 201-202 

Лабораторно-практична робота № 4 

ТЕМА: «Робота з текстом,  розмірами та таблицями» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами тексту  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:  Теоретичні відомості 

Інструмент "текст" дозволяє робити текстові написи. Для того що б активувати цей 

інструмент, скористайтеся відповідним інструментом в бічному вікні інструментів або 

скористайтеся головним меню і відкрийте вікно налаштувань тесту - "текст і шрифт" або 

комбінація клавіш Ctrl + Shift + T. 

Існує два способи як користуватися інструментом текст. Можна просто поставити 

курсор на полотно і починати писати текст. 

Можна виділити інструментом прямокутну область і писати текст в ній. У цьому 

випадку розмір тексту буде обмежений цією областю. Змінювати розмір області можна цим 

же інструментом, перетягуючи маркер в нижньому правому або лівому верхньому кутах 

області. 

При роботі з текстом вам можуть виявитися корисними наступні можливості: 

Ctrl + пробіл - дозволяє вставити в текст нерозривний пробіл 

Ctrl + U - дозволяє вставити в текст символи Unicode. дозволяє використовувати 

кодування Юнікоду в межах документа. У цьому випадку в рядку стану ви побачите фразу 

"Юнікод натисніть Enter для завершення". Тобто після натискання цієї комбінації необхідно 

буде ввести шістнадцятковий код символу в Юнікод і натиснути Enter. Так, наприклад, 

комбінація клавіш Ctrl + U 2014 січня Enter вставить в текст довге тире, а CTRL + UA 9 

Enter вставить символ знака авторського права - ©. Щоб вийти з цього режиму натисніть Esc 

або знову Ctrl + U. 

Якщо ви не можете прочитати написаний вами текст або виникають якісь інші 

труднощі, спробуйте скористатися вікном налаштувань тесту - "текст і шрифт" або 

комбінацією клавіш Ctrl + Shift + T. 

Кернинг тексту в inkscape 

Ви можете управляти кернингом тексту, відстанню букв, їх розміщенням по висоті і 

їх нахилом. Що б зробити потрібну вам відстань між окремими буквами або виділеним 

фрагментом, поставте курсор між літерами тексту. Спробуйте, утримуючи клавішу Alt, 

натиснути на клавіатурі стрілочки в сторони. Букви розсуваються. А якщо утримувати на 

клавіатурі комбінацію клавіш Alt + Shift, то розсуватися букви будуть в десять разів швидше. 



 
Якщо поставити курсор між літерами тексту, утримуючи клавішу Alt, натискати на 

клавіатурі стрілочки верх і вниз, то буква тексту буде підніматися або опускатися. 

Комбінація клавіш Alt + [і Alt +] повертає букву тесту. Природно клавіша Shift разом з Alt 

прискорює  і цей процес теж. 

Прибрати ручний кернинг можна в головному меню "Текст", за відповідною команді. 

 

Завдання 2: Робота з текстом. 
 

1. Візьміть інструмент текст і напишіть якусь напис. Я 

використовувала в цьому уроці шрифт Olijo. 

 

2. Теперь зробимо букви веселіше. Давайте зробимо їх 

нахиленими в різні боки на різній висоті. Поставте курсор між літерами тексту. Спробуйте, 

утримуючи клавішу Alt, натиснути на клавіатурі стрілочки в сторони. Букви розсуваються. А 

якщо утримувати на клавіатурі комбінацію клавіш Alt + Shift, то розсуватися букви будуть в 

десять разів швидше. 

Ви, напевно, вже здогадалися, що якщо поставити курсор між літерами тексту, утримуючи 

клавішу Alt, натискати на клавіатурі стрілочки верх і вниз, то буква тексту буде підніматися 

або опускатися. 

Комбінація клавіш Alt + [і Alt +] повертає букву 

тесту. Природно клавіша Shift разом з Alt 

прискорює і цей процес теж. 

Доведеться, звичайно, попрацювати таким 

способом з кожною буквою, але як показує 

практика, це не втомлює, а навіть весело. 
 

3. Виділіть текст інструментом виділення. Відкрийте віконце заливки і обведення. Зробити це 

можна за однойменним пунктом у головному меню "Об'єкт" або по комбінації клавіш Shift + 

Ctrl + F. 

Встановіть колір заливки суцільний колір білий і 

колір обведення жовтий # ffdb00. У inkscape, як в 

web, до номера кольору в кінці додається "FF" (ці 

два розряди відповідають за прозорість (альфа-

канал): FF - не прозорі, 00 - абсолютно прозорий), 

тому на скріншоті нижче цей колір має номер 

ffdb00ff. До речі, товщину обведення можна 

налаштувати на закладці "Стиль обведення". 

 

4. Теперь найефектніший момент. Виділіть текст 

інструментом виділення. Зайдіть в головне меню 

"Контур" і виберіть пункт "Пов'язана Втяжка" 

або натисніть Ctrl + Alt + J. Тепер ви повинні 

побачити ось такий ромб вгорі контуру, як на 

малюнку нижче. 

http://inkscape.paint-net.ru/?id=23


 
При цьому автоматично активується інструмент 

управління вузлами. Натисніть їм на вищевказаний ромб і 

потягніть трохи вгору. Що сталося? Вищевказаним дією 

ми створили копію тексту, яка прив'язана контуром до 

початкового тексту. Виділіть тепер інструментом 

виділення великий текст. Встановіть колір заливки 

суцільний # a2d481 (a2d481ff) і колір обведення суцільний # 599f2c (599f2cff). 

5. Для більшої реалістичності можна застосувати до обох наших об'єктів (великий зелений і 

малий жовтий контури) ефект тіні. Він доступний в меню "Фільтри" - "Світло і тінь" - 

"відкидає тінь ...". 

 

 

 

 

Завдання 3:  Табличка з 

вирізаним написом 

1. Для початку 

намалюйте прямокутник - основу майбутньої 

таблички. Намалювати прямокутник просто, на 

цьому зупинятися докладно ми не будемо. Тепер 

зробіть напис, скориставшись інструментом текст. 

2. Як можна веселіше розставити букви. Спробуйте, 

утримуючи клавішу Alt, натиснути на клавіатурі 

стрілочки в сторони. Букви розсуваються. А якщо 

утримувати на клавіатурі комбінацію клавіш Alt + 

Shift, то розсуватися букви будуть в десять разів 

швидше.  

3. Тепер виділіть обидва об'єкти прямокутник і текст 

і натисніть в головному меню "Контур" пункт 

"Оконтувати об'єкт" або Shift + Ctrl + C. Так ми 

перетворимо прямокутник і букви тесту в контури. 

Тепер у нас це більше не об'єкти текст і 

прямокутник, а набір контурів.  

4. Незважаючи на те, що букви тепер стали 

окремими контурами, в цілому вони продовжують 

залишатися об'єднаними в одну групу. Давайте разгруппіруем їх. Зробити це можна в 

меню "Об'єкт" - "Розгрупувати" або Shift + Ctrl + G. При цьому група букв повинна 

бути попередньо виділеної, як ви здогадалися. Тепер кожна буква буде являти собою 

окремий об'єкт. 



                         
5. Виділіть для прикладу одну букву і прямокутник. І в головному меню "Контур" подивіться 

на режими об'єднання контурів. Нам буде цікавий режим "Що виключає АБО". В 

результаті місце перетину букви і прямокутника має стати вирізаним. Виділіть послідовно 

прямокутник і інші літери і зробіть для них теж саме. В результаті у вас повинен вийти 

прямокутник з вирізаними літерами. Насправді це тепер просто один контур. У цьому легко 

переконатися, якщо виділити його і активувати інструмент управління вузлами. Табличка з 

вирізаними літерами готова.  

 

 
6. Тепер можна розважити себе прикрасами. Ось як виглядатиме 

та ж табличка із застосуванням ефекту з меню "Фільтри" - 

"Опуклості" - "Опуклості HSL". 

 

7. А ось та ж вихідна табличка в inkscape із застосуванням 

ефекту з меню "Фільтри" - "Опуклості" - "Густа фарба". 

 

8. А ось та ж вихідна табличка із застосуванням ефекту з меню 

"Фільтри" - "Опуклості" - "Опуклості HSL" та "Фільтри" 

- "Світло і тінь" - "відкидає тінь". 

 

 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань та 

висновок 


