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Тема 4. РАБОТА С ШРИФТОВЕ – РАЗМЕР, СТИЛ, 
ПОДРАВНЯВАНЕ И ЦВЕТОВИ ШАБЛОНИ. 

 

Задачa 1 
Като използвате програмата Inkscape, създайте типографско изображение, което може да бъде 

птица, животно или рамка. 

Примерни решение: 
Логото трябва да бъда изцяло създадено от символи, без да бъдат използвани различни криви или 

други начертани обекти. 

 

Вариант 1 

Използваният шрифт е Bodoni. 

 

Вариант 2 

Използваният шрифт е Bodoni. 

 
 

Вариант 3 

Използваният шрифт е Bodoni. 

 

Вариант 4 

Използваният шрифт е Curlz MT, а символите &, ^, f.
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Вариант 5 

Използваният шрифт е Curlz MT, а символите e. 

 

Задачa 2 
Като използвате програмата Inkscape създайте типографско лого. 

Примерни решение: 
Логото трябва да бъда изцяло създадено от символи, без да бъдат използвани различни криви или 

други начертани обекти. 

Вариант 1 

Тортата е съставена от о, h, e, s. Използваният шрифт е Brock Script. 

 

Вариант 2 

Състои се от следните символи: S, U, N, (, ), !, о. Използваният шрифт е Bodoni. 

 

Вариант 3 

Използваният шрифт е Curlz MT, а символите R, o, s, e, като розата е създадена изцяло от буквата o 
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Задачa 3 
С помощта на създаденото от вас лого и типографско изображение, създайте листовка със 

съдържание по ваш избор. Няма изисквания към софтуера за реализация. 

Задачa 4 
Създайте каталог от поне 30 шрифта, който да бъде оформен съгласно следните изисквания: 

• Формат на страницата: A4, големина на белите полета: горе и долу по 1.6 сm, ляво и дясно по 

2 сm, и оставете 0.5 cm за прошнуроване. 

• Създайте заглавна страница на документа. 

 
• Оставете място, за да добавите след като сте готови с основния текст, автоматично 

съдържани. 
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• Форматирайте основното съдържание, така че да визуализирате използването на съответния 

шрифт при кирилизиран и английски текст, като използвате таблица. Ако шрифтът не може да 

форматира текст на кирилица или на латиница, тогата направете тази клетка от таблицата в 

друг цвят. Заглавието на всяка таблица да бъде името на самия шрифт и пореден номер, а 

форматирането трябва да бъде направено с Heading 1. 

 
• Възможен изглед на една страница от основния текст в каталога. 
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