BARBULESCU AURELIA

Fisa de lucru 1
1. Completati spatiile punctate cu cuvintele :
a desena, a colora sau a edita imagini , biti, biti, pixeli.
Paint
este
un
program
pe
care
il
puteti
utiliza
pentru ………………………………. Imaginile se salveaza implicit cu
extensia ……………. Paint este un editor de imagine pe ………………,
adica reprezentareainformatiei pe ecranul calculatorului se face prin
puncte foarte mici numite ……………….
2. Meniul editare contine mai multe comenzi .Stabiliti care sunt actiunile
pe care le face fiecare comanda:

Undo
Cut si Clear selection
Copy, Paste
Select All
Copy to
View

3.Cum poate fi accesat

Permite vizualizarea unor bare
Copiaza o zona din desen selectata
intr-un alt desen
Selecteaza intreg desenul
Copiere si adaugare a unei zone
Sterge continutul unei zone selectate
Anuleaza ultima comanda data

meniul editare ?

….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4.Precizari care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate si care sunt
false:
a) Aplicatia Paint este un editor de texte
b) Editorul grafic este un program ce permite crearea unor documente
c) Aplicatia Paint este un editor grafic
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BARBULESCU AURELIA

Fisa de lucru 1
Rezolvare
1. Completati spatiile punctate cu cuvintele :
a desena, a colora sau a edita imagini , biti, biti, pixeli.
Paint este un program pe care il puteti utiliza
colora sau a edita imagini . Imaginile se salveaza
bmp.Paint este un editor de imagine
reprezentareainformatiei pe ecranul calculatorului
foarte mici numite pixeli.

pentru a desena, a
implicit cu extensia
pe biti, adica
se face prin puncte

2. Meniul editare contine mai multe comenzi .Stabiliti care sunt actiunile
pe care le face fiecare comanda:
Undo
Cut si Clear selection
Copy, Paste
Select All
Copy to
View

Permite vizualizarea unor bare
Copiaza o zona din desen selectata
intr-un alt desen
Selecteaza intreg desenul
Copiere si adaugare a unei zone
Sterge continutul unei zone selectate
Anuleaza ultima comanda data

3Cum poate fi accesat meniul editare ?
Meniul editare poate fi accesat prin bara principala sau prin meniul
cascada obtinut cu click dreapta mouse, in conditiile in care o zona din
desen a fost selectata .

4. Precizari care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate si care
sunt false:
d) Aplicatia Paint este un editor de texte F
e) Editorul grafic este un program ce permite crearea unor documente F
f) Aplicatia Paint este un editor grafic A

Grupa OTS2G1

BARBULESCU AURELIA

Fisa de lucru 2
A. Deschideți aplicația Paint
B. Rezolvați următoarele cerințe:
1. folosind instrumentul Linie(Line) desenați patru linii de
grosimi diferite și culori diferite;
2. utilizând instrumentul Curbă(Curve) desenați 4 curbe de
grosimi diferite și culori diferite;
3. utilizând instrumentul Dreptunghi(Rectangle) desenați un
dreptunghi cu contur de culoare albastră și aplicați-i în
interior culoarea galbenă folosind instrumentul Umplere cu
culoare(Fill with color)
4. utilizând instrumentul Dreptunghi(Rectangle) desenați un
pătrat cu contur de culoare roșie și aplicați-i în interior
culoarea

albastră

folosind

instrumentul Umplere

cu

culoare(Fill with color)
5. utilizând instrumentul Creion(Pencil) scrieți cu majuscule
primele 5 litere ale alfabetului folosind culori diferite
C. Salvați aplicația cu numele ”Fisa1”, în folderul clasei

Barem

Subiect B
B1 - 2p(1p – grosimi; 1p - culori)
Subiect A –
0,5p

B2 – 2p(1p – grosimi; 1p - culori)
B3 – 1p(0,5p - contur;0,5p -

culoare)

B4 - 1p(0,5p - contur;0,5p -

culoare)

B5 – 2p(1p scris; 1p - culori)
Total:0,5+8+0,5+1(oficiu)=10
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Subiect C –
0,5p
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