
Знак от КАТ с Corel Draw 
 

Знак от КАТ 
  
В този урок ще Ви науча да създавате лесно и бързо знак от КАТ. 
  

1. Започваме с настройките на листа хартия. Всички настройки се извършват в Property Bar. 

  

 тип лист (Letter): А4 

 ориентация: Landscapes 

 Мерна единица (units): centimeters 

 Стъпка на придвижване (nudge): 0,01 cm 

 

 

 

2. Взимате инструмента Ellipse Tool (F7). Задържате от клавиатурата клавиша Ctrl и 

изчертавате окръжност върху работния лист хартия. За да я подравните в центъра на 

работната страница е необходимо окръжността да е селектирана и да изберете менюто 

Arrange -> Align and Distribute -> Center to Page (P). 

  

 
  
3. За да запълните вътрешността на окръжността с тъмносин цвят е необходимо да посочите 

избрания от Вас цвят в палитрата с цветове (Color Palette). За да промените и цвета на 

контура със същия цвят е необходимо да го посочите в палитрата с цветове с десен бутон на 



мишката. Ако случайно не ви е отворена палитрата с цветове, можете да я отворите от менюто 

Window -> Color Palettes -> избирате каква цветова палитра ще използвате. 

  

 

  

4. Трябва да направим същата окръжност в центъра на тази, но с по-малки размери. За целта 

отваряме docker Transformations. Отиваме в менюто Window -> Dockers -> Transformations -> 

Scale (Alt + F9). Точно до цветовата палитра се отваря докера, в който задаваме размери на 

новата окръжност. 

  

 H: 90 % (хоризонтален размер на новата окръжност) 

 V: 90 % (вертикален размер на новата окръжност) 

 Натискате бутона Apply To Duplicate (ще направите дубликат на първата окръжност, но с 10 % 

по-малка. Цветовете ще са й същите и най-вероятно няма да я виждате. Посочете в палитрата 
с цветове с десен бутон на мишката върху белия цвят и така контура на новата окръжност ще 
стане в този цвят.)  
 



 

 

5. Остава да променим дебелината на контура в Property Bar на инструмента Ellipse Tool. 
  

 
  
6. Следващата стъпка е двете окръжности да се групират. Задържате левия бутон на мишката 
извън двете окръжности и правите правоъгълна област около тях. И двата обекта се 

селектират. Избирате от менюто Arrange -> Group (Ctrl + G). 
  



 
  

7. Взимате инструмента Arrow Shapes. 
  

  

  
8.В Property Bar на избрания инструмент избирате подходяща стрелка и я изчертавате в 
работния лист. След това я слагате върху двете окръжности. Запълвате стрелката с бял цвят и 
на контура давате същия цвят. Селектирате стрелката, задържате Shift от клавиатурата и 
посочвате окръжностите. След това избирате от менюто Arrange -> Align and Distribute -> Align 
Centers Horizontally и втори път повтаряте същото, но избирате Align Centers Vertically. По този 



начин стрелката се подравнява в центъра по хоризонталата и вертикалата на окръжностите. 

Накрая групирате всички обекти. Записвате вашата работа. Знакът е готов. 

  

 
  

 
 


