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 Microsoft Paint e програма за рисуване, с която могат да се обработват и вече 
съществуващи графични файлове. Съществуващите файлове могат да бъдат отворени в 
MS Paint, а новосъздадените и обработени илюстрации – съхранени във файлове.  
 
 

        Как  да  създам  рисунка 
 
   От Start през програмната  група  Accessories  отваряме  програмата  MS Paint. 

Появява се празна работна повърхност. За да определим областта на рисуване, 
променяме стандартно нейната големина (за начинаещите) до размерите, съобразени с 
екрана на монитора. За целта показалецът на мишката поставяме в средата (видима 
точка в дясно на полето) и там той автоматично  променя знака си. С изтегляне до 
вертикалната прелистваща лента и след това от долната (пак видима в средата на 
полето) точка до хоризонталната прелистваща лента настройваме оптимално  видимото  
работно  поле. 

   
   Прозорецът на MS Paint има вертикална лента с инструменти, която 

разполага с 10 инструмента за рисуване  и 6 допълнителни средства. Под тази лента се 
намира опционно поле, в което се правят допълнителни настройки по избраните 
инструменти за рисуване: дебелина на линията, плътност на фигурата, мащабност и пр. С 
помощта на иконите от вертикалната лента с инструменти и нейното опционно поле може 
да оформим всякакъв графичен елемент, който искаме да нарисуваме или да вмъкнеме в 
рисунката. Показалецът на мишката автоматично променя знака си в зависимост от 
избрания инструмент за рисуване. Палитрата служи за избор на цвят на фона и на 
контура, използван в рисунката. По нататък ще научим, че тя подлежи на обработка..  

 
Всяка рисунка се състои от няколко елемента. Избираме инструмент за рисуване 

чрез щракване върху една от иконите във вертикалната лента с инструменти. Иконата 
избледнява след щракването върху нея, а в опционното поле се появяват евентуалните 
варианти за настройка. При необходимост избираме опция в това поле. Избираме 
цвят  на контура и/или на фона чрез щракване с левия бутон на мишката върху желания 
цвят от палитрата. Цветовете се визуализират в ляво от нея. 

 
   Да се запознаем с вертикалната лента за инструменти 
 
1. С този инструмент определяме произволен участък от рисунката, който искаме 

специално да обработим. Показалецът на мишката е като молив и очертаваме 
неправилна фигура, която се маркира с правоъгълник и можем да преместим на 

 
Да рисувам в Paint e удоволствие !
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друго място в рисунката. Маркировката се премахва с щракване с левия бутон на 
мишката извън правоъгълника. 

2. Този инструмент има същата функция като този от позиция-1. Разликата е, че 
маркираме определено правоъгълник, който по същия начин местим и пак така 
премахваме неговата маркировка. Също, всяко маркирано по този начин 
пространство от работното поле  можем да изтрием с Delete. 

3. Гумичката (с настроена широчина на дирята в опционното поле) при изтегляне през 
участъци от рисунката остава избрания цвят на фона. 

4. С цветния пълнеж запълваме вътрешността на графичния елемент. 
Избран този инструмент, след щракване променя цвета на вече 
запълнен обект( може само от фон ), но само при напълно затворена 
фигура. Иначе променя цялата работна област. 

5. С избора на този инструмент и щракването му върху цвят, използван 
преди това и намиращ се на работната област, то той се обявява 
отново за актуален цвят на контурите. 

6. Лупата служи за увеличаване и намаляване размерите на 
визуализацията на рисунката, които са на разположение в опционното 
поле със степените 200%, 600%, 800%. 

7. Моливът рисува произволна линия с дебелина 1 пиксел (показалецът 
на мишката се превръща в молив) и избран цвят за контур. Ако теглим 
линията с десния бутон на мишката, тя е с цвета на фона. 

8. Четката рисува произволни ленти (като четка върху хартия) в избрания 
цвят на контура, а с десния бутон на мишката – с цвета на фона. В 
опционното поле избираме формите: за запълнен кръг, запълнен 

квадрат, наклонена черта - 450 и наклонена черта - 3150. 
9. Пулверизаторът е инструмент, с който създаваме запълнени точици кръгове – с 

левия бутон на мишката в избрания цвят, а с десния – в цвета на фона. Плътността 
на запълване зависи от скоростта, с която изтегляме инструмента през участъка на 
рисунката и от големината на точиците (гъстотата), определени в опционното поле. 

10.  Служи за въвеждане на текст в рамка, изтеглена с мишката в цвета на контура. 
11.  Инструментът рисува линия чрез изтегляне: с левия бутон на мишката в избрания 

цвят, с десния – цветът на фона. Дебелината на линията се настройва в опционното 
поле. Ако задържаме натиснат клавиша Shift по време на изтеглянето, чертаем 
хоризонтална, вертикална или диагонална линия. Преди да пуснем бутона на 
мишката, можем да изтрием нарисуваната линия чрез щракване с десния бутон. 

12.  С този инструмент рисуваме дъга чрез изтегляне: с левия бутон в избрания цвят на 
контура, с десния – в цвета на фона. Дебелината на линията се настройва в 
опционното поле. Първо изтегляме права линия между желаните две точки. След 
това щракваме в място и чрез изтегляне оформяме приемливата дъга. Когато 
изберем формата на дъгата, щракваме два пъти, за да остане непроменена. Преди 
да пуснем бутона на мишката, чрез щракване на другия бутон може да изтрием 
нарисуваната линия. 

13.  С инструмента рисуваме правоъгълник в актуални цветове на контура (ляв бутон) и 
на фона (десен бутон). В опционното поле избираме: само контур, запълнен 
правоъгълник и запълнен правоъгълник без контур. Дебелината на контура се 
настройва предварително чрез поз.11 (линия). Ако задържим натиснат клавиш 
Shift по време на изтеглянето, ще начертаем квадрат. Можем да изтрием 
нарисуваното чрез щракване на другия бутон, преди да пуснем левия бутон на 
мишката. 
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14.  Този инструмент рисува произволна многоъгълна форма в избраните цветове на 
фона и на контура. Ако чертаем фигурата с десния бутон на мишката, цветовете ще 
се разменят. Започваме с изтегляне на линия и след това щракваме на съответните 
ъглови точки (или избрани такива) на фигура, която автоматично се свързва с права 
линия. С двойно щракване с мишката затваряме линията във фигура. Ако задържим 
натиснат клавиш Shift по време на изтеглянето, чертаем хоризонтална, вертикална 
и диагонална линия. В опционното поле избираме между: многоъгълен контур, 
запълнен многоъгълник и запълнен многоъгълник без контур. Дебелината на 
контура се настройва предварително чрез поз.11 (линия). Също и тук изтриването 
става преди да пуснем левия бутон - чрез щракване с другия бутон на мишката. 

15.  С инструмента рисуваме елипса в избраните цветове на контура и фона ( с десния 
бутон цветовете се разменят ). Ако задържим клавиш Shift по време на 
изтеглянето, ще начертаем окръжност. Чрез опционното поле избираме: кръгов 
контур, запълнен кръг и запълнен кръг без контур. Дебелината на контура се 
настройва чрез поз.11 (линия) предварително. Преди да пуснем бутона на 
мишката, можем да изтрием нарисувания кръг чрез щракване с другия бутон. 

16.  Закръгленият правоъгълник се рисува по същия обяснен начин, както е при 
позиция 13 (правоъгълник). 

 
         Създаването на индивидуални цветове 

 
 Това е необходимо, защото предоставената от MS Paint палитра  е с 28 основни 

цветове, които са без нюанси на интензивност, наситеност и яркост. С щракване на 
десния бутон на мишката 
върху желан цвят от 
палитрата променяме цвета 
на  фона, а с левия бутон – 
цвета на контура за 
илюстрацията. 
Всеки от автоматично 

зададеният в палитрата 
цвят (определен от нас за 
рисуване с левия бутон на 
мишката) може да бъде 
заместен с нов, 
индивидуално създаден. За 
целта избираме от меню-
лентата Colors/ Edit 
Colors. В диалоговата 
рамка са показани 48 основни цвята на MS Paint. (Ако има вече индивидуално създадени 
цветове, те се появяват в полето Custom colors.) Сега избираме основния цвят, който ще 
променяме и след това натискаме бутона Define Custom Colors. В прозорчето 
Color|Solid виждаме по-ясно цвета, за чието изменение имаме различни начини: 

- С изтегляне стрелката в дясно от полето нагоре и надолу се настройва 
интензивността на цвета. /Например можем да изберем допълнително много нюанси 
на черно-сивото./ 

- Чрез щракване с избирателното кръстче или неговото изтегляне в полето за избор 
на цвят можем най-свободно да определим визуално желания цвят. 
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- За наситеност и яркост можем отделно в съответните полета в долния десен ъгъл на 
диалоговата рамка да въведем стойности между 0 и 240, както и стойности на 
цветовете червено, зелено и синьо /между 0 и 255/. 

 
* Актуално настроения цвят избираме окончателно с натискане на бутона Add to 

Custom Colors. Потвърждаваме с ОК и в палитрата на MS Paint избраният преди това 
основен цвят се замества с индивидуално създадения. 
По същия начин можем да създадем нови цветове, които изцяло да запълнят 

палитрата. При следващото отваряне на диалоговата рамка вече създадените цветове се 
появяват в полетата Custom colors. Тук всеки следващ нов цвят се поставя от MS Paint 
винаги в първото поле, на мястото на стария. Но можем да създадем цветове във всяка от 
16-те клетки и да ги запазим.  
За целта предварително щракваме в свободна (бяла) клетка в Custom colors, избираме 

основен цвят, правим по него желаната промяна и след натискане на бутона Add to 
Custom Colors той се запазва именно в тази клетка. Така създадените произволно нови 
цветове, последователно от всека клетка с цвят, чрез ОК заменяме вече маркирания в 
палитрата основен цвят. 
Всеки цвят от палитрата може да бъде и директно променян с двойно щракване върху 

съответното цветово поле на палитрата. Отваря се същата диалогова рамка, където този 
цвят е маркиран в Basic colors или в Custom colors. Чрез Define Custom Colors създаваме 
новия цвят по познатия начин. 

 
     При желание за максимално изображение и продължаване работата само с един 

цвят и един инструмент от вертикалната лента – във View кликнете и затворете 
позициите: Tool Box, Color Box и Status Bar.  

     Рисунката се възприема най-добре, когато изпълни целия екран. За тази 
визуализация избираме View / View Bitmap или използваме клавишната комбинация 
Ctrl + F. Полученото изображение не е предназначено за работа по рисунката. Към 
нормалното изображение в прозореца на MS Paint се връщаме като щрекнем с левия 
бутон на мишката на произволно място от екрана. 

 
 

Съхраняването на рисунката във файл 
 
... извършваме като изберем File / Save или използваме клавишната комбинация Ctrl 

+ S. За рисунка, която още не е съхранена, MS Paint автоматично задава името Untitled. 
С това зададено име е и всеки нов файл, който избираме чрез File / New, при който се 
появява нова празна работна повърхност. Ако графичният файл вече е бил съхранен под 
някакво име, при избор на командата Save той се съхранява в същия класьор (Folder) и 
работата с него може да бъде продължена. Ако това е нов файл, след избора на 
командата за съхранение се появява диалогова рамка Save As. 

 
* В полето Save as taipe  избираме графичния формат: 
- Monochrom Bitmap 
- 16-Colors Bitmap 
- 256 Color Bitmap 
- 24 Bit Bitmap  
*  В полето Save in  избираме класьр,  в който ще бъде съхранен файла. 
* Въвеждаме име на графичния файл в съответното поле. Не е необходимо да 

въвеждаме разширението; програмата го задава автоматично. 
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*  Натискаме бутон  Save. 
 
* С командата File / Save as  можем да съхраним съществуващ графичен файл под 

ново име. След направената промяна натискаме иконата Save  и файлът е съхранен под 
ново име. 

* Ако в диалоговата рамка въведем име на файл, което вече съществува в същата 
папка, на есрана се появява запитване, дали да се извърши презапис. 

 
Отваряне на графичен файл:  

 
#  Избираме File / Open  или  натискаме Ctrl + O. Отваря се стандартната диалогова 

рамка Open на  Windows. Автоматично е зададен Bitmap за формат на файла. 
#  В полето  Look in  въвеждаме класьора, в който се съдържа търсения файл. 

    #  Маркираме името на графичния файл в диалоговата рамка и натискаме бутон 
Open  или щракваме два пъти върху името на файла. Графичният файл се визуализира 
върху работната повърхност и може да бъде обработван. 
 
     *  В MS Paint  може да бъде отворен само един файл. 
     * Последните четири графични файла, отваряни в MS Paint, се появяват в менюто 
File след командите и могат да се отварят директно през менюто. 
     * В стандартните диалогови рамки за отваряне и съхраняване на графични файлове са 
на разположение четири икони: за избиране на класьор от по-високо ниво, за създаване 
на нов класьор, за превключване мужду списъчно и детайлно изображение в прозореца. 

 
 

Действия при обработка на рисунката 
 
      Прецизната промяна на големината на областта за рисуване осъществяваме 

чрез хоризонтално и вертикално настройване. За целта избираме Image / Attributes или  
натискаме Ctrl + E. Въвеждаме мерната единица за размера на работната област като 
определяме инчове, сантиметри и пиксели. В полетата Width и Height въвеждаме 
новите размери на работната област. В полето Colors избираме между черно-бяло и 
цветно изображение. Потвърждаваме настройките с OK. 

* Настройката на изображението в черно-бяло не може да бъде анулирана. Цветовете 
на всички създадени до този момент графични елементи се изгубват. 
Ако направим промени в настройките на вече съществуващ файл, чиято рисунка е по-

голяма от избрания размер на работната област, тя се отрязва от дясно и от долу. Чрез 
бутона Default можем да възстановим стандартно зададената големина на работната 
област, но отрязаните части от рисунката няма да бъдат възстановени. 

 
* За да разполагаме с по-голяма работна област в прозореца на MS Paint, чрез меню 

View можем временно да скрием лентата на състоянието, палитрата и вертикалната 
лента с инструменти.  

* Палитрата и вертикалната лента при необходимост можем да преместим от 
зададеното им място в прозореца на MS Paint на избрано (за момента неутрално) 
място от видимата част на работната повърхност. За целта избираме инструмента - 
маркиране на неправилна форма с използван показалец на мишката като молив. 
Щракваме в ъгъла, например, на палитрата, появява се маркировката и влачим с мишката 
до необработвано в случая място на ползваното поле. Работим по рисунката и след това с 
влачене връщаме палитрата на изходното място. 



стр.6  

 
     Можем да анулираме последното действие на графичен елемент, вмъкнат в 

работната област. За целта избираме Edit / Undo или натискаме клавиши Ctrl + Z. Така 
последно създадения графичен елемент се изтрива. По същия начин можем да изтрием и 
предходните два елемента. Можем да анулираме изтриването на елемент чрез избор на       
Edit / Repeat  или натискаме F4 . При някои от инструментите за рисуване има 
специални функции за изтриване на елементи. Те се появяват в опционнто поле при 
избор на такъв инструмент. 

 
     Изображението на създадената рисунка можем да определим в различна 

големина на екрана. При най-голямата степен на увеличение може да се вмъкват и 
променят графични елементи с точност до пиксел. При избора на View / Zoom In се 
появява подменю. Степените на увеличение, които желаем да изберем са: 

- Normal size: визуализира рисунката без увеличение. 
- Large sizeb: степен на увеличение 800%. 
- Custom: избор между възможностите 100% (нормална големина), 200%, 400%, 

600% и 800%. 
* От степен 400% нагоре може да се активира функцията Show Grid (растерна 

решетка), която е много удобна при точно рисуване и постигане на нюанс на цветовете. 
* От степен 200% нагоре можем да активираме функцията Show Thumbnail, с която 

се преглеждат вмъкнатите при увеличението елементи. 
* Чрез инструмента лупа можем да избираме 200%, 600% и 800% степен на 

увеличение. В случая разполагаме и с допълнителната възможност да видим отблизо само 
една част от рисунката. 

 
      Обработка на рисунката или на част от нея осъществяваме с помощта на 

Image от меню-лентата, където са специалните ефекти на MS Paint.  
 
* Смяна на цветовете  извършваме с избора на Image / Invert colors или с 

натискане на Ctrl + I, след което виждаме рисунката в инверсни цветове. Повторния 
избор на същата команда връща цветовете в изходно състояние. 

 
* За изтриване на рисунката  с едно действие използваме командата Image / Clear 

Image. Тази команда не можем да изберем, ако сме маркирали участък от работната 
област с един от двата инструмента. Ако сме избрали нов цвят от палитрата за фон, Clear 
Image изтрива всичко и се появява новоизбрания цвят за фон. 

 
* Ротация и огледален образ  на рисунката постигаме с Image / Flip/Rotate.. или 

с клавишната комбинация Ctrl +R. Избираме една от опциите: 
Flip Horizontal  ( Хоризонтално отражение ) 
Flip Vertical  ( Вертикално отражение ) 
Rotate by angle  ( Завъртане на 90, 180 или 270 °)  
След това потвърждаваме с ОК и рисунката се променя в съответствие с избраните 

ефекти. 
  
* Удължаване и разтегляне  на рисунката извършваме с избора на Image / 

Strech/ Skew или с натискане на Ctrl + W. Избираме посоката на удължаване и 
разтегляне в съответните полета. Също въвеждаме стойности за удължаване – в %, а за 
разтегляне – в градуси. Потвърждаваме с ОК и рисунката се променя в съответствие с 
избраните ефекти.  



Тези ефекти могат да се приложат с едно действие само в една посока. За да удължим 
или разтеглим рисунката отново, трябва да изберем командата още веднъж. При 
променянето програмата приема за база 100 % за удължаване и “0” degrees (степени)  за 
разтегляне на актуалния вариант на рисунката. 

  
* За обработка на маркиран елемент или участък се използваме командите за 

обработка на цялата рисунка. В този случай командата действа само върху включените в 
маркиращия правоъгълник елементи. Върху тях можем да приложим ефектите: ротация и 
огледален образ, удължаване и разтегляне и смяна на цветовете. 

- Като използваме командите в меню Edit за маркираните елементи, можем да ги 
изрежем, копираме в междинната памет и отново да ги вмъкнем. Можем произволно да 
преместваме вмъкнатите елементи по рисунката. 

- Всички команди за обработка ще намерим в контекстното меню на маркираните в 
работната област елементи. 

  
     Маркирана част от рисунката ( с един от двата инструменти - позиции 1 и 2 ) можем 

да съхраним като отделен графичен файл. След маркирането избираме Edit / Copy To…, 
която команда също намираме в контекстното меню на маркировката. В полето Save as  
избираме графичен формат, например - 24 Bit Bitmap, а в полето Save in избираме 
класьор за съхранение на файла. След въвеждане на името натискаме бутон Save. 

 
        Съдържанието на съществуващ графичен файл можем да вмъкнем като участък в 
актуално обработвана рисунка. За целта избираме Edit / Paste from…  и в полето Look 
in  избираме класьора, който съхранява файла. Избираме името на файла и рисунката от 
него се появява в горния ляв ъгъл на работната област. От тук тя може да бъде 
премествана, уголемявана и смалявана. 
 
        Всяка създадена рисунка в 
MS Paint може да бъде 
използвана като тапет за фон на 
Windows Desktop. Само 
съхранен файл може да се 
дефинира за фон на Desktop, а 
името на файла трябва да 
съответствува на изискванията 
на страница Background. За 
целта отваряме меню File и 
избираме една от двете команди 
Set As Wallpaper. Както и при 
другите варианти за Wallpaper 
можем да избираме между Tile  
и  Center.  Рисунката незабавно 
се превръща във фон на Desktop. 
 
 

Разпе
 
... трябва да извършим след оф
Preview. Избираме File / Page Se
хартията, белите полета и форма
стр.7  

чатване на рисунката 

ормяне на страницата и  проверяването й в Print 
tup   и дефинираме големина на листа, подаването на 
та на страницата. Възможностите на MS Paint  са 
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същите, както на Word. След това избираме File / Print Preview и разглеждаме 
рисунката, използвайки бутоните в лентата за инструменти. Стартираме 
разпечатването като изберем   File / Print  или натискаме  Ctrl + P. 
Създаденият графичен файл и пренесен на дисково устройство можем да отпечатим  в 

цифрово фото-ателие.  
 

*   *   * 
 

Приложените към Ръководството MS Paint графични файлове се 
състоят от три примера и дванадесет рисунки. 

 
При създаването на графичните елементи в Primer_1 и Primer_2 са използвани   

всички инструменти и допълнителни средства от вертикалната инструментална лента, 
опционното поле и автоматично зададените в палитрата цветове. В Primer_3  работното 
поле е уголемено, рисувано е с ограничен брой инструменти и средства, но всеки цвят на 
линия или запълване на полето в елементите е с индивидуално създадени и въведени в 
палитрата цветове. 

 
Последователността на приложените дванадесет рисунки е съобразена със 

сложността на графичната композиция, вида на използвания инструмент и търсенето на 
подходящи  индивидуали  цветове. 

 

   

 
   

    
 
Ако проявите интерес да работите в MS Paint, чрез ползването на примерите и 12-

те рисунки, изпратете e-mail.  Ще получите избраните по @пощата в оригинален формат 
за да ги... дорисувате /*.BMP – всичките 804 Kb в ZIP архив/.  

 

За възприемането на рисунката, независимо от размера на монитора, е необходимо 
да се изпълни целия екран с изображението и затова избираме  View / View  Bitmap. 

 
 
С желание  създайте няколко илюстрации и ще добиете много опитност. 
След време ще се радвате на прекрасни рисунки. Изразявайте свободно 
своето настроение чрез рисуване. Това стимулира !   
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