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Създаване на графично изображение по 
зададена тема. Упражнение

	 Дотук	се	запознахте	с	всички	инструменти	за	чертане	и	рисува-
не,	предлагани	от	графичния	редактор	Paint.	Сега	ще	ги	приложите	
на	практика	за	създаване	на	цялостна	картина.	И	тъй	като	е	зима,	ви	
предлагаме	да	нарисувате	“Зимна	картина”.	Тя	би	могла	да	изглежда	
така:

1. Определяне на размера и цветовете на изображението

	 Преди	да	започнете	да	рисувате,	е	добре	да	определите	големината	
на	картинката	си.	
1.	 От	менюто	на	бутона	Файл/File	изберете	Свойства/Properties.
Отваря	се	прозорецът	Свойства на изображението/Image Properties.
2.	 Изберете	мерната	 единица	посредством	радиобутон	в	 секцията	
Единици/Units.
3.	 В	секцията	Цветове/Colors	можете	да	определите	дали	ще	рису-
вате	с	цветове,	или	картината	ви	ще	е	черно-бяла.
4.	 Задайте	размерите	на	изображението	–	Ширина/Width	и	Височина/
Height.

5.	 Натиснете	бутона	OK,	за	да	потвърдите	направения	избор.
При	зареждане	на	изображение	в	долния	му	десен	връх	и	в	средите	на	
долната	и	дясната	му	страна	има	манипулатори.	Можете	да	ги	използ-
вате	за	промяна	на	неговия	размер.

Ако	вече	сте	нарисували	нещо	и	решите да промените размера на 
изображението,	при	увеличаване	новите	части	ще	се	запълнят	с	
фоновия	цвят,	а	при	намаляване	части	от	изображението	ще	бъдат	
изрязани.

17.
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2. Определяне на фона 

	 Цветът	на	фона	може	да	се	промени,	като	се	избере	основен	цвят	
Цвят 1/Color 1	и	се	използва	инструмента	Запълване с цвят/Fill with 
color.	В	случая	сме	направили	общия	фон	син.

3. Чертане на фигури

	 Инструментите	от	групата	Фигури/Shapes	са	използвани	за	на-
чертаване	на	повечето	елементи	в	картинката:	Триъгълник/Triangle	за	
покрива	на	къщата	и	елхичката;	Правоъгълник/Rectangle за	къщата,	
комина,	вратата	на	къщата,	стъблото	на	елхичката	и	тенджерата	(шапка-
та)	на	снежния	човек;	Закръглен правоъгълник/Rounded Rectangle	за	
прозореца	на	къщата;	Oвал/Oval	за	главата	и	тялото	на	снежния	човек;	
Звезда с 5 лъча/Five-point star	за	звездите;	Линия/Line	за	прозореца	и	
дръжките	на	тенджерата	и	метлата.

4. Рисуване със свободна ръка

 Молив/Pencil е	използван	за	рисуването	на	дървото,	метлата,	очите,	
устата,	носа	и	копчетата	на	снежния	човек.
	 С	инструмента	Четки/Brushes	е	нарисуван	пушекът,	като	е	избран	
видът	Спрей/Airbrush.	

5.  Копиране, преместване и обработване на част от 
изображението

	 Нарисувана	е	една	звезда,	след	което	е	селектирана	с	Прозрачна 
селекция/Transparent selection,	като	за	фонов	е	избран	синият	цвят.	
За	промяна	на	размера	на	звездите	са	използвани	манипулаторите.
	 Ако	усъвършенствате	техниката	си	на	рисуване	в	Paint,	можете	да	
направите	и	много	по-красиви	картини	от	горепоказаната.	Ето	една	
такава:
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Основни елементи в компютърната 
презентация. Разглеждане и 
демонстриране на готова презентация

28.

 При представяне на нови технически разработки, стоки, научни 
доклади и много други публични изяви често се налага използването 
на нагледни материали. За демонстриране на някакъв процес, изслед-
ване или проучване е удобно да се прави мултимедийна презентация. 
Думата „мултимедия” (от лат. multum – много, medium – среда) може 
да се определи като средство за обединяване на изображения, текстове, 
данни, звук, видео и анимация и представянето им. Думата „презен-
тация” означава представяне, демонстриране.
 Презентациите се използват в много области: наука, бизнес, обра-
зование, електронни учебници и енциклопедии, реклама и др.

Основни елементи в компютърната презентация

 Компютърната презентация представлява последователност от 
страници, които се наричат слайдове. Обикновено презентацията има 
заглавен (начален) слайд, в който се изписва заглавието и� (или темата). 
След него се разполагат останалите. Отделният слайд може да съдържа 
текст, рисунки, снимки, звук, анимация, видео.

Етапи на създаване на компютърна презентация

 Има два основни етапа.
 Първият етап е разработване на сценарий – какво ще се представя, 
какъв материал ще включва и в каква последователност.
 Вторият етап е създаването на презентацията с помощта на ком-
пютърна програма.
 В часовете по информационни технологии ще се запознаете с  
PowerPoint – част от пакета Microsoft Office.
 За да стартирате програмата PowerPoint, щракнете двукратно върху 

нейната икона  на десктопа. Ако не присъства там, я потър-

сете чрез бутона  Търсене в Windows/Search Windows. Отваря се 
основният прозорец в нормален изглед.
 Работната област е заета от слайд. На него са разположени две 
полета, оградени с пунктирани рамки. При щракване върху тях те се 
ограждат с рамка с манипулатори и могат да бъдат преоразмерявани 
(посредством тях), премествани (като се захване рамката с левия бутон 
на мишката), завъртани или изтривани (с натискане на клавиша Delete 
или Backspace).
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 Тези полета, които са предназначени за разполагане на заглавия, 
текст, таблици и др., се наричат контейнери. Те са основна част от всеки 
слайд и представляват неговите информационни блокове. Текстовете в 
контейнерите ви приканват да щракнете в тези полета и да напишете 
съответно заглавие (title) и подзаглавие (subtitle) на презентацията.

 За да се запознаете с начините за разглеждане и демонстриране 
на готова презентация, отворете файла Novite.ppt, който се намира в 
папка PowerPoint на учебния компактдиск. Това става по познатия ви 
начин от менюто на бутона Файл/File с избиране на Отвори/Open.

1. Разглеждане на готова презентация

 При отваряне на готова презентация в работната област е заре-
ден първият и� слайд. Слайдът, който разглеждате, се нарича текущ и 
умаленият му модел (миниатюра) в левия панел е обграден с рамка 
(маркиран).
 За да разгледате последователно слайдовете от началото към края, 
щракайте върху стрелката надолу в лентата за превъртане в десния 
панел (или направо върху нея в частта под плъзгача). Ако предпочи-
тате, можете да използвате клавиша Page Down, стрелката надолу или 
надясно от клавиатурата.
 За разглеждане на слайд преди текущия се използва стрелката 
нагоре от лентата за превъртане (или се щрака върху нея в частта над 
плъзгача) или се натиска клавишът Page Up, стрелката нагоре или 
наляво от клавиатурата.
 За да разгледате определен слайд, достатъчно е да кликнете върху 
неговата миниатюра в левия панел. Ако списъкът там е по-дълъг от 
видимата област, използвайте плъзгача вдясно от него. Можете да из-
берете слайд и като използвате плъзгача в дясната лента за превъртане 
на работната област. При захващането му се появява надпис, който ви 
информира на кой слайд от всички включени се намирате в момента. 
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 Нормалният изглед не е единствен. В долната дясна част на про-
зореца са разположени група бутони, които управляват изгледа на 
презентацията – . 
 В случая е избран бутонът за нормален изглед – Нормален/Normal. 
При него в работната област е зареден един слайд, а преминаването 
към друг вече беше обяснено.
 За да разгледате презентацията в общ вид, изберете бутона  
Подреждане на слайдове/Slide Sorter. Работната област се заема от 
галерия, в която са показани всички слайдове на презентацията, а 
текущият е маркиран.
 При избиране на бутона Нормален/Normal работната област ще се 
заеме от текущия слайд. Ако искате от изглед Подреждане на слай-
дове/Slide Sorter да заредите някой друг, кликнете двукратно върху 
него с левия бутон на мишката или го маркирайте и щракнете върху 
бутона Нормален/Normal. Слайдът ще се зареди за разглеждане и/или 
обработване.

2. Редактиране на готова презентация

 Ако желаете да преместите слайд на готова презентация, натисне-
те върху неговата миниатюра с левия бутон на мишката, задръжте и 
изтеглете на желаното място. Това можете да направите както в изглед 
Нормален/Normal, така и в Подреждане на слайдове/Slide Sorter.
 Ако по някаква причина желаете да изтриете слайд, маркирайте 
миниатюрата му и натиснете клавиша Del или Backspace.
 Ако искате да запазите промените, използвайте бутона Запиши/
Save или клавишната комбинация Ctrl + S.

3. Демонстриране на презентация

 Предназначението на всяка презентация е тя да бъде демонстри-
рана. Демонстрацията на презентация се нарича слайдшоу.
 За да стартирате слайдшоу:
1. Независимо в кой от разгледаните изгледи сте, в раздела Слай-
дшоу/Slide Show в групата Стартирай слайдшоу/Start Slide Show 
изберете От началото/From Beginning или натиснете клавиша F5 от 
клавиатурата.
 На екрана се появява първият слайд.
 Както всичко в Windows, така и тук едно и също нещо може да се 
направи по няколко начина.
2. За да преминете на следващия слайд, изпълнете едно от следните 
действия:
•  щракнете с левия бутон на мишката върху слайда;
•   натиснете някой от клавишите Enter, интервал, Page Down (PgDn) 

или този със стрелка надолу или стрелка надясно.

	 Преминаването	от	един	
изглед	на	презентацията	в	
друг	може	да	стане	и	като	в	
раздел	Изглед/View	в	групата	
Изгледи на презентация/
Presentation Views изберете	
желания.



Компютърна презентация 101

3. За да се върнете на предишен слайд, натиснете или клавиша Page 
Up (PgUp), или този със стрелка нагоре или наляво.

 При достигане края на презентацията се появява черен екран, в 
горната част на който има надпис. Той ви приканва да кликнете върху 
екрана, за да приключите представянето. При щрак ване се появява 
прозорецът на PowerPoint в изгледа, от който сте стартирали шоуто.
 Ако желаете да видите как ще изглежда определен слайд по време 
на презентацията или искате да стартирате слайдшоу не от начало-
то, маркирайте слайда, който искате да разгледате. Щракнете върху 
бутона  Слайдшоу/Slide Show от групата бутони за изглед или в 
раздела Слайдшоу/Slide Show в групата Стартирай слайдшоу/Start 
Slide Show изберете От текущия слайд/From Current Slide. Можете 
да използвате и клавишната комбинация Shift + F5. 
 Слайдшоуто се стартира от избрания слайд.
 За да прекратите презентацията преди достигане на последния 
слайд, натиснете клавиша Esc или щракнете с десния бутон на мишката 
и от контекстното меню изберете Край на шоуто/End Show.

Идеята за компютърно приложение за презентации	 е	 рожба	 на	
Боб	 Гаскинс,	 студент	 в	 университета	 Бъркли.	 През	 1984	 г.	 той	
заедно	 с	 Денис	 Остин	 създали	 продукта	 Presenter.	 По-късно	 Гас-
кинс	решил	да	промени	името	му	на	PowerPoint.	Така	възникнал	но-
вият	подход	за	представяне	на	материали,	предназначени	за	пуб-
лично	презентиране.	През	1987	г.	се	появил	PowerPoint	1.0	за	Apple	
Macintosh.	Той	бил	черно-бял...

Знаете	 видовете	 информация,	 които	 могат	 да	 се	 представят	 в	
презентация.

Познавате	основните	елементи	на	компютърната	презентация.

Умеете	да	разглеждате	и	 демонстрирате	 готова	презентация	 в	
различни	режими	на	визуализация.

Умеете	да	редактирате	готова	презентация,	 като	изтривате	и	
размествате	слайдовете	и	запазвате	промените.

1.	 	С	каква	цел	се	създават	презентациите?

2.	 Какви	елементи	могат	да	съдържат	слайдовете?

3.	 	Каква	 е	 разликата	 между	 изгледите	 Нормален/Normal View	 и	
Подреждане на слайдове/Slide Sorter View?

4.	 	По	какви	начини	може	да	се	стартира	слайдшоу	от	началния	
слайд?

5.	 	Как	става	придвижването	между	слайдовете	в	слайдшоу?




