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Lexoni njesine PROGRAME PËR PUNË ME GRAFIKË  fq. 150-154 

Në Windows, programi i thjeshtë për punë me grafikë është Paint  

Në këto programe mund të vizatohet, të hapen dhe ndryshohen fotografi të gatshme “të 

zbritura” nga Interneti, ato të fotografuara me aparat digjital etj. 

 

 



 

Tani detyrat e dhëna duhet të punohen në kompjuter në programin Paint 

 

 Detyra 1  në programin  Paint 

Hapni programin Paint dhe ndiqni instruksionet për punë 

 



Detyra 2 në programin Paint 

 

 

 

 



KORRIGJIMI I FOTOGRAFISË SË GATSHME KORIGJIMET ME GOMË  

Më së shpeshti korrigjimet në vizatim bëhen me gomë. Goma me 

madhësi të zgjedhur, kur shfrytëzohet me klik të majtë, në vendin e 

fshirë e lë ngjyrën e prapavijës. 

KORRIGJIMET PRECIZE  

Korrigjimet precize të pjesëve të vizatimit bëhen me zumim (zmadhim) 

të pjesëve që korrigjohen me ndihmën e zmadhuesit (nëpërmjet 

menysë View  Zoom). Për korrigjimin e pjesës së zmadhuar mund të 

shfrytëzohet cilado vegël. Korrigjime shumë precize të vizatimit mund 

të bëhen nëse fotografi a zmadhohet disa herë. Atëherë mund ta 

ndryshoni ngjyrën e secilës pikë me zgjedhjen e gomës, brushës apo 

lapsit me dimensione më të vogla 

BLLOQE DHE PUNA ME BLLOQE  

Pjesët e fotografi së që zgjidhen me veglat për selektim quhen blloqe. 

Blloqet mund të zhvendosen, fshihen, kopjohen, prehen, rrotullohen në 

rrafshin horizontal apo vertikal, rrotullohen rreth vetes për kënd të 

caktuar, zgjaten, shkurtohen, zmadhohen, zvogëlohen etj. Në këtë 

mënyrë me kombinime të ndryshme mund të bëhen efekte interesante. 

FSHIRJA E BLLOKUT  

Fshirja e bllokut bëhet me tastin Delete të tastierës apo me Edit ”Clear 

Selection’ (Edit ”Delete Selection”) nga menyja 

PRERJA DHE ZHVENDOSJA E BLLOKUT  

Blloku nga fotografi a prehet me Edit Cut të menysë apo me 

kombinimin e tasteve Ctrl+X të tastaturës. Me Edit Paste blloku i 



prerë vendoset lart majtas në pjesën e dritares për vizatim. Prej atje me 

klik të majtë -tërheq-lësho bartet në vend të ri. Para prerjes zgjidhet 

ngjyra e prapavijës e cila do të paraqitet në vendin e bllokut të prerë. 

Blloku kopjohet me Edit Copy nga menyja apo me kombinimin e 

tasteve nga tastiera Ctrl+C.  

Me Edit Paste blloku i prerë blloku i prerë vendoset lart majtas në 

pjesën e dritares për vizatim. Prej atje me klik të majtë -tërheqlësho 

bartet në vend të ri. Pasi që njëherë kopjohet blloku ai mund të 

vendoset me Edit Paste aq herë sa është e nevojshme. 

 

Detyra e 3 në Paint 

 

Ndiqni insruksionet per vizatim! 



• Vizato rreth.  

• Selektoje. Shkyçe prapavijën. Kopjoje bllokun me Edit Copy.  

• Derisa nuk e përfundon lulen përsëriti hapat e mëposhtme.  

• Vendose rrethin e kopjuar me Edit Paste.  

• Vendose në vendin e duhur me klik tërheq-lësho.  

• Kur do të përfundosh edhe me rrethin e fundit, ngjyrose lulen.  

• Ruajeni fajllin në follderin e juaj për vizatime me emrin “Lulja” 

 

  

  

në fletore të shënohen vetëm përgjigjet . 

Vizatimet në programin Piant të fotografohen dhe të dergohen 

fotografitë me emër – mbiemër  dhe numrin e detyrës. 

Ju dëshiroj punë të mbarë!! 


