Kedves Versenyző!
XXXI. nyári olimpiai játékok egy több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény,
melyet 2016. augusztus 5. és augusztus 21. között rendeztek meg a brazíliai Rio de
Janeiróban. Az egyik nagyon látványos versenyszám a vitorlázás volt, melynek a Guanabaraöböl adott helyet.
Erről a versenyről készíts egy képzeletbeli képet az alábbiak szerint!
Ne feledkezz el a gyakori mentésről!
SÚGÓ: MINDIG KÉT PAINT-ET NYISS MEG! AMIT MÁSOLNI KELL AZT A MÁSODIKBAN
KÉSZÍTSD EL ÉS MÁSOLJ AZ ELSŐBE ANNYIT BELŐLE, AMENNY KELL!
● A rajzlapod méretei: 29 cm széles, 21 cm magas legyen! 1 pont
SÚGÓ: FÁJL MENÜ TULAJDONSÁGOK PONTJÁNÁL ÁLLÍTHATOD BE A RAJZ MÉRETÉT.
HÁROMFÉLE MÉRTÉKEGYSÉG HASZNÁLHATÓ: centiméter, hüvelyk, képpont.
● Készíts a képednek egy zöld színű (50;160;70) kódú, 5 px vastag, kerekített sarkú téglalap
alakú szegélyt! 3 pont
SÚGÓ: SZÍNKÓD BEÁLLÍTÁSA: KATT A TÉGLALAPRA, MAJD JOBB OLDALON A LEGSZÉLÉN
VAN A SZÍNEK SZERKESZTÉSE. OTT JOBB OLDALON BE LEHET ÍRNI A „VÖRÖS”, „ZÖLD”,
„KÉK” SZÍNEKHEZ A KÓDOKAT. A VASTAGSÁGOT AZ ALAKZATOK MELLETT, JOBBRA
TALÁLOD. NEVE: „MÉRET”. HA RÁTESZED BÁRMELYIK VONALRA AZ EGERED, KIÍRJA A
VASTAGSÁGOT PIXELBEN.
● A távolban hegyek merednek a kék ég felé. A hegytetőn egy kis templom tornyai
látszanak. 5 pont
● A tengerpartot pálmák szegélyezik, kettő közvetlenül jobb oldalon, egy távolabb. 6 pont
● A tengeren 3 hasonló vitorlás úszik azonos irányban, eltérő mintázat, valamint egy-egy
szám látható a vitorlán, és eltérő zászló lobog a vitorlarúd tetején. 12 pont
● A szikrázó napsütésben csillog az égszínkék tengervíz. 3 pont
● A parton a sárga homokban egy kis csónak pihen, evezői a két oldalának támasztva. 3 pont
● Egészítsd ki saját ötleteiddel a képet! 16 pont
● Mentsd el a megadott néven, a megadott mappába a rajzod! 1 pont
A rajz készítése során használd ki a Paint lehetőségeit:
Alkalmazz…
● másolást,
● átméretezést,
● tükrözést,
● elforgatást,
● a különböző ecseteket,
● feliratozást,
● különböző színeket, azok árnyalatait!
Sikeres versenyzést kíván a versenybizottság!

