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16. A megkarcolt kép

Előkészület: 
- Nyisd meg a megkarcolt képet a Fájl menü, 
Megnyitás menüpontjával!
A kép elérési útvonala: Tanulok\4a\Feladatok\
Megkarcolt_kép
- A Fájl menü Mentés másként menüpontjával 
mentsd el a képet a saját Rajzok mappádba! A fájl 
neve legyen Papagáj! 

Célunk az, hogy megkeressük a képen a karcolásokat 
és a karcolás melletti képpontok színével rárajzoljunk 
a megsérült területre!

Kezdődhet a munka!
1. Ehhez a feladathoz érdemes a Nagyítót  hasz-
nálni. 
2. A csúszkák segítségével keresd meg a bal oldali kék 
területen a képhibát!
3. Válaszd ki az Eszközök csoportból a Színválasz-
tót!  Ez képes felvenni annak a pontnak a színét, 
ahová kattintasz. Nagy segítség a pontos árnyalatok 
beállításában, másolásában.
4. Kattints a karcolás mellé, hogy „felvedd” a pont szí-
nét! 
5. Most válaszd az Eszközök csoportból a Kitöltés 
színnel eszközt. 
6. Kattints a karcolásba! Ha a vödörből lecseppenő 
festék pontosan a karcolásba esik, az egész sérült 
részt kitölti kékkel! 
Ugye nem is nehéz? 

Fényképrendezés közben nagy baj történt. Kedvenc 
madaram képét véletlen megkarcoltam, amikor ki-
húztam a fotós fiókot. 

1. feladat: 
Javítsd ki a képhibákat a megkarcolt képen! 

A szárnynál javaslom, hogy Ceruzával  oszd két 
részre (feketére és kékre) a karcolást! 
Kisebb területekhez jól használható az Ecset  vagy 
a Ceruza . Lenyomott egérgombbal folyamatosan 
is javíthatsz.
Ha olyan helyre érkezel, ahol már új színre van szük-
séged, kapcsold be ismét a Színválasztót .
Légy leleményes és kitartó!
Ha hibázol, ne javíts! Vond vissza a Címsor, Visz- 
szavonás ikonjával ! 

2. feladat: Tüntesd el a pókhálót a képről!!

Tudtad, hogy „Földünkön több mint 30 ezer kü-
lönböző pókfaj él? Ijesztő külsejük, és félelmetes 
vadász, illetve zsákmányoló hírük ellenére, több-
ségük az emberre ártalmat-
lan. Nem kell félnünk a ke-
resztes póktól sem! Sok 
kártékony rovart elpusztít, 
így inkább hasznosnak 
mondhatjuk őkelmét. Ha 
alkalmunk van, figyeljük 
meg, hogyan szövi hálóját, 
és hogy ejti zsákmányát.”

Hiába volt az ünnepek előtt nagytakarítás, Pók apó 
megéhezett, és hálót szőtt. Nem volt szívem tönkre-
tenni a munkáját, de a fotón nem maradhat a háló!  
Kérlek, segíts!

Előkészület: 
- Nyisd meg az Ablak nevű képet! 
A kép elérési útvonala: 
Tanulok\4a\Feladatok\Ablak
- Mentsd el a képet a saját Rajzok mappádba! A fájl 
neve maradhat Ablak.


