Практична робота

Практична робота

Тема: Виконання вправ з текстовим редактором WordPad і графічним редактором
Paint
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Мета: Відповісти на запитання виконавши практично дії, вказані у завданні.
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Графічний редактор Paint
1. Для чого використовується графічний редактор?
2. Які інструменти редактора використовуються при створенні картинки?
3. Як можна зобразити лінію?
4. Як домалювати або змінити частини рисунка, які не видно на екрані?
5. Як виділити на рисунку фрагмент довільної форми?
6. Як зробити написи на рисунку?
7. Поясніть різницю в роботі двох типів гумок.
8. Як зафарбувати замкнену область рисунка?
9. Як намалювати контур довільної форми?
10. Як зобразити вертикальний відрізок?
11. Який колір буде всередині прямокутника, якщо вибрано інструмент «зафарбований
прямокутник»?
12. Як у графічному редакторі нарисувати точне коло або квадрат?
13. Як указати редактору, що відмічена вершина багатокутника є останньою при
побудові?
14. Чим відрізняється клацання лівої кнопки мишки від клацання право? при виборі
кольору з меню кольорів?
15. Як відмінити роботу, виконану з використанням певного інструмента графічного
редактора?
16. Як відновити щойно стерте зображення?
17. Як можна переглянути в збільшеному вигляді дрібні деталі рисунка?
18. Як перемістити фрагмент рисунка на інше місце?
19. Як скопіювати фрагмент рисунка?
20. Як можна задати потрібні розміри рисунка?
21. Як побачити рисунок, що не вміщається у вікні редактора?
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Текстовий редактор WordPad
1. Які пункти меню текстового редактора використовуються для оформлення
зовнішнього вигляду тексту?
2. Як розмістити весь текст на аркуші паперу?
3. Як розмістити заголовок у центрі рядка?
4. Як зробити текст із рівними краями як зліва, так і справа?
5. Як виділити текст?
6. Що таке шрифт?
7. Як можна повернути на попереднє місце щойно вилучений текст? Чому це можливо?
8. Як розмножити частину тексту (наприклад, свою візитну картку)?
9. Як зробити один текстовий файл із двох?
10. Як задати абзацний відступ, використовуючи лінійку?
11. Якою клавішею треба відділяти стовпці при набиранні таблиці?
Завершення роботи з програмами
Завершити роботу з додатками, зберігши створені файли. Windows та вимкнути ПК.
Прибрати своє робоче місце.
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