
Компоненти на работния 
екран, менюта, 

инструменти, настройки.



1. Започване на работа

• Start -> Adobe Illustrator

• Избира се подходящ 
формат

• За други формати More 
Presets или Create New

Име на документа

Височина на документа

Ширина на документа

Мерни единици

Ориентация

Брой артбордове (страници в 
документа)

Ширина на празните полета (отстъпи)

Цветови режим

Резолюция



1. Започване на работа

More Settings –
отново настройки за 
започване на работа



2. Работен екран Лента с менюта
Работна среда – по 
подразбиране е Essentials

Панели – извеждат се от 
меню Window

Инструменти. При наличие на 
стрелка излиза с десен бутон 
меню с инструменти

Име на файла

Работна област

Мащаб на документа, 
завъртане на страницата, 
придвижване между 
артбордовете



3. Менюта

• File – отваряне, записване на документ, нов документ, експортиране, настройки и др.

• Edit – местене, копиране, редактиране на цветове, търсене, заместване и др.

• Object – създаване и настройки на обекти, подравняване, трансформиране и др.

• Type – форматиране на текст, параграфи, извиване на текст по крива, вмъкване на 
символи и др.

• Select – избор на обекти и др.

• Effect – филтри, ефекти, растеризиране и др.

• View – изглед на работния екран, мащабиране, рулери, скриване/показване на части 
от работния екран и др.

• Window – скриване/показване на панели, инструменти и др.

• Help – помощна информация



4. Инструменти

Selection Tool (Y)

Magic Wand Tool (Y)

Direct Selection (A)

Lasso Tool (A)

Curvature Tool (Shift +)

Добавяне, премахване, 
редактиране на опорни точки

Pen Tool (P)



4. Инструменти

Type Tool (T)

Rectangle Tool (M)

Line Segment Tool(\)

Paintbrush Tool (B)

Erase Tool (Shift+E)

Различни геометрични 
фигури

Shaper Tool (Shift+N)

Различни видове текст –
артистичен, параграфен, 
хоризонтален, вертикален и др.

Линия, арка, 
спирала и др.



4. Инструменти

Rotate Tool (R)

Width Tool (Shift+W)

Scale Tool(S)

Free Transform Tool (E)

Perspective Grid Tool (Shift+P)Shape Builder Tool 
(Shift+M)



4. Инструменти

Mesh Tool (U)

Eyedropper Tool (I)

Gradient Tool (G)

Blend Tool (W)

Column Graph Tool (J)Symbol 
Sprayer Tool 
(Shift+S)



4. Инструменти

Artboard Tool (Shift+O)

Hand Tool (H)

Slice Tool (Shift+K)

Zoom Tool (Z)


