
Pilihlah jawaban yang paling tepat 

 

1. Gambar yang tersusun dari koordinat-

koordinat disebut …. 

a. citra  d. drawing 

b. grafis  e. shape 

c. chart 

 

2. Grafis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

…. 

a. vector dan invektor 

b. vector dan bitmap 

c. bitmap dan CAD 

d. vector dan CAD 

e. vector dan flash 

 

3. Grafis yang dibentuk dengan raster atau 

pixel adalah …. 

a. bitmap  d. digital 

b. vector  e. CAD 

c. word 

 

4. Satuan ukuran grafis bitmap adalah …. 

a. bit  d. dpi 

b. byte  e. rmp 

c. kbps 

 

5. Kehalusan gambar grafis yang bergantung 

pada output device adalah …. 

a. bitmap  d. raster 

b. vector  e. pixel 

c. CAD 

 

6. Di bawah ini yang tidak termasuk ekstensi 

file grafis bitmap adalah …. 

a. bmp  d. gif 

b. jpg  e. cdr 

c. tif 

 

7. Grafis yang tersusun atas garis dan rumus-

rumus adalah …. 

a. vector  d. word 

b. bitmap  e. digital 

c. web 

 

 

 

 

 

8. Di bawah ini aplikasi grafis berbasis 

vector, kecuali …. 

a. Macromedia freehand 

b. Adobe Illustrator 

c. Microsoft PhotoPaint 

d. Micrografx Designer 

e. CorelDraw 

 

9. Keunggulan dari grafis vector adalah …. 

a. ukuran file yang dihasilkan lebih besar 

b.  memori yang digunakan lebih sedikit 

c. ukuran file yang dihasilkan lebih kecil 

d. kerja prosessor cepat 

e. jika gambar diperbesar menjadi tidak 

jelas 

 

10. Tombol yang dapat dibuka dan merupakan 

bagian dari toolbox atau menu disebut …. 

a. option bar d. property bar 

b. flyout  e. menu bar 

c. layout 

 

11. Jenis teks yang dapat ditambahkan efek-

efek khusus, adalah …. 

a. artistic text  d. point text 

b. paragraph text  e. type text 

c. wordart 

  

12. Pada kotak dialogWelcome to Corel 

DRAW, ikon yang berfungsi sebagai 

fasilitas untuk belajar Coreldraw dengan 

bantuan computer adalah …. 

a. recently used  d. coreltutor 

b. open   e. what’s new 

c. new from template 

 

13. Menu yang berfungsi untuk melakukan 

pengaturan halaman, seperti ukuran kertas, 

margin, dan penambahan halaman adalah 

menu …. 

a. file   d. layout 

b. edit   e. arrange 

c. view 

 

 

 

 

 

 



14. Perintah untuk mengaktifkan toolbar 

adalah mengklik…. 

a. menu view  point toolbars 

b. menu window  point toolbars 

c. menu edit  point toolbars 

d. menu format  point toolbars 

e. menu arrange  point toolbars 

 

15. Toolbar yang merupakan bagian dari tool 

yang aktif disebut …. 

a. property bar d. status bar 

b. menu bar e. control menu bar 

c. toolbox 

 

16. Toolbar yang berfungsi sebagai penunjuk 

baris dan penunjuk perintah yang terdapat 

pada suatu objek, disebut …. 

a. property bar d. status bar 

b. menu bar e. control menu bar 

c. toolbox 

 

17. Tombol navigasi yang berfungsi untuk 

untuk mengontrol halaman secara cepat 

adalah …. 

a. toolbox d. page control 

b. status bar e. control menu 

c. menu bar 

 

18. Tombol control yang berfungsi untuk 

mengatur jendela aplikasi Photoshop 

adalah …. 

a. menu bar  d. toolbox 

b. toolbar   e. status bar 

c. control menu box 

 

19. Pada control menu box, fungsi dari restore 

adalah …. 

a. Mengembalikan ukuran jendela 

aplikasi ke bentuk semula sebelum 

diubah ukurannya 

b. Memindahkan jendela aplikasi 

c. Mengubah ukuran jendela aplikasi 

d. Mengubah tampilan jendela aplikasi ke 

ukuran terkecil yang diletakkan pada 

baris taskbar 

e. Mengubah tampilan jendela aplikasi 

satu layer penuh 

 

20. Menu yang terdapat dalam menu bar 

disebut …. 

a. Toolbar  d. menu pop-up 

b. Menu shortcut  e. menu toolbox 

c. Menu pull-down 

 

21. Tombol pilihan yang ditampilkan untuk 

melengkapi pilihan pada toolbox disebut 

…. 

a. Menu bar  d. pallete 

b. Option bar  e. toolbox 

c. Title bar 

 

22. Untuk mengaktifkan option bar, dapat 

dilakukan dengan cara klik …. 

a. Menu edit  klik options 

b. Menu view  klik options 

c. Menu window  klik options 

d. Menu file  klik options 

e. Menu layer  klik options 

 

23. Fasilitas yang berfungsi untuk memantau, 

mengatur, memperbaiki gambar adalah …. 

a. palette  d. menu bar 

b. status bar e. control menu box 

c. task bar 

 

24. Palette yang berfungsi untuk mengatur 

besar kecilnya tampilan ukuran gambar 

dalam lembar kerja (kanvas) melalui se-

buah salinan miniatur gambar disebut …. 

a. navigator palette 

b. info palette 

c. color palette 

d. swatches palette 

e. styles palette 

 

25. Bagian tengah navigator palette disebut …. 

a. stage  d. info 

b. kanvas  e. center 

c. thumbnail 

 

26. Palette yang befungsi untuk memberikan 

informasi bagian image yang ditunjuk oleh 

pointer adalah …. 

a. color palette d. swatches palette 

b. info palette e. styles palette 

c. navigator palette 

 



27. Palette yang berfungsi untuk membuat 

suatu objek dengan system pewarnaan dan 

efek yang telah disediakan adalah …. 

a. color palette  d. swatches palette 

b. info palette  e. styles palette 

c. navigator palette  

 

28. Palette yang dapat melakukan pembatalan 

perintah-perintah yang telah dilakukan 

adalah …. 

a. history palette d. swatches palette 

b. layers palette e. styles palette 

c. navigator palette 

 

29. Palette yang berfungsi untuk mengatur 

lapisan gambar sehingga memudahkan 

dalam pengaturan tanpa mempengaruhi 

lapisan lainnya adalah …. 

a. history palette d. swatches palette 

b. layers palette e. styles palette 

c. navigator palette 

 

30. Kumpulan ikon yang berfungsi untuk 

melakukan editing pada gambar disebut 

…. 

a.toolbox  d. status bar 

b. toolbar  e. taskbar 

c. menu bar 

 

31. Tool yang befungsi untuk memilih gambar 

dengan melakukan klik pada titik-titik 

bagian gambar yang akan dipilih sehingga 

membentuk sudut banyak adalah …. 

a. rectangular marquee tool 

b. elliptical marquee tool 

c. magnetic lasso tool 

d. lasso tool 

e. polygonal lasso tool 

 

32. Tool yang berfungsi untuk memilih 

(menyeleksi) gambar dengan cara bebas 

adalah …. 

a. rectangular marquee tool 

b. elliptical marquee tool 

c. magnetic lasso tool 

d. lasso tool 

e. polygonal lasso tool 

 

 

33. Tool yang berfungsi memilih bagian 

elemen warna yang sama dalam satu 

gambar adalah …. 

a. magic wand tool 

b. crop tool 

c. slice tool 

d. healing brush tool 

e. patch tool 

 

34. Tool yang berfungsi untuk menghapus 

daerah yang berwarna hingga berbentuk 

transparan adalah …. 

a. eraser tool 

b. magic eraser tool 

c. background eraser tool 

d. gradient tool 

e. brush tool 

 

35. Tool yang berfungsi melakukan proses 

pewarnaan dengan menggunakan warna 

foreground adalah …. 

a. brush tool 

b. blur tool 

c. paint bucket tool 

d. sharpen tool 

e. smudge tool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


