
 

 

Общоградско състезание по Информационни технологии 

14. 05. 2010 г. 
Указания: 

1. Време за работа: 60 минути 

2. При посочване на повече от един отговор на задача от теста, тя се приема за грешно 

решена. 

3. Задачите от 1 до 10 се оценяват с по 2 точки, от 11 до 25 – с по 3 точки. Максималният 

брой точки за теста е 65. 

 

ТЕМА ЗА ШЕСТИ КЛАС 

 

1.   Софтуер наричаме:                    а)процесора     б) компютърните програми     

                                                           в) периферните устройства        г) дискове 

 

2.   Хардуер наричаме  :                 

 а) само управляващите устройства на компютъра               б/твърдият диск      

 в)  клавиатурата и мишката         г/ управляващите и периферните устройства                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

3.   За да съхранявате периодично промените във файла, с който работите, трябва  

непрекъснато да избирате: 

а) File/Save As         б) File/Save            в) File/Open                   г) File/New 

 

4.  Кое от изброените е Интернет адрес: 

а) gogo@abv.bg    б) http://www.google.com    в) c:\Internet    г) Internet Explorer     

 

5.   Последователното изпълнение на  Cut  и  Paste се използва за:                            

а) копиране на текст    б) преместване на текст     в) изтриване на текст     г) съхраняване на 

текст 

 

6.  Преди да бъде изтрит един текст той трябва да бъде: 

а) редактиран             б) копиран           в) маркиран            г) форматиран 

 

                  7.   My Documents е: 

а) програма    б) системна папка    в) програма за въвеждане на текст   г) дисково устройство 

 

8.  Най–малкото количество информация, което може да се съхрани в паметта на компютър е: 

а) 1 байт            б) 1 цифра              в) 1 бит                 г) 1 буква 

 

                  9.   Програмата Microsoft Word автоматично поставя разширение към името на файла: 

                  а) bmp   б)  mp3  в)  avi   г) doc 

 

10.   Кое твърдение не е вярно?             а) клавиатурата е периферно устройство 

                                                             б) мониторът е софтуерно устройство 

                                                                   в) компютърът е електронно устройство 

                                                                                     г) тонколоните са периферни устройства 

11.  Браузър е: 

                   а) Интернет сайт за търсене;  

                   б) специално хардуерно устройство, което дава достъп до Интернет; 

                   в) специална програма за достъп до Интернет страници; 

                   г) съвкупност от Интернет страници. 

 

 

 



 

 

12.   Shortcut   в   Windows   е: 

а) папка                                                   б) бърз начин за стартиране на програма 

в) икона на Desktop                                г) всяко едно от горе изброените 

 

13. Windows Explorer   е: 

а) програма, с която разглеждаме файловата система     б)  операционна система 

в) папка                  г) програма за достъп до Интернет страници 

 

14. За въвеждане на информация само с главни букви се натиска: 

а) Caps Lock         б) Num Lock             в) Shift + Ctrl            г) Ctrl + Alt 

 

15.  Хипервръзката служи за: 

                   а) затваряне на браузъра  б) зареждане на други части от страницата или други документи 

                   в) свързване на компютърът с Интернет   г) въвеждане на адрес на търсена страница в Интернет 

 

16.   В клетка на електронна таблица е въведено    3+2*12-10 

След натискане на  Enter, резултатът ще е: 

а) съобщение за грешка        б) 50          в) 3+2*12-10          г)  17   

 

17.   Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за предназначенито на операционната 

система? 

а) ОС управлява хардуера и софтуера на компютъра 

б) ОС е част от хардуера на компютъра 

в) ОС управлява работата на периферните устройства 

г) ОС се зарежда и стартира автоматично с пускането на компютъра 

 

18.  В клетка на електронна таблица е въведено    =1+2*3+4:2 

След натискане на  Enter, резултатът ще е: 

а) съобщение за грешка        б) 15           в) 9          г)   =1+2*3+4:2  

  

19.   Един абзац може да бъде подравнен: 

а) ляво, дясно, долу, горе                                      б) ляво, дясно, едностранно, двустранно 

в) ляво, дясно, центрирано, двустранно              г) ляво, дясно, преди, след 

 

20.   Менюто, което се появява при щракване с десен бутон на мишката, се нарича: 

а) падащо             б) главно           в) системно              г) контекстно 

 

21.   При компютърна текстообработка на текстове дума е: 

а) основен елемент на езика и речта             б) основен елемент на изречението 

в) последователност от букви           г) последователност от символи без интервал 

 

22.   Основните цветове, с които се работи при цветовия модел RGB, са: 

а) черен и бял            б) червен, зелен и син           в) бял, червен, зелен и черен 

г) жълт, червен и тъмносин 

 

23.   Кой от изброените файлови формати е графичен? 

а) doc            б) bmp           в) html              г) txt 

  

24.   В клетка    В4 от електронна таблица е въведено 

= SUM(А1:А3)+В1 

Резултатът е: 

а) 13         б) грешка           в) 12          г)   1 

 



 

 

25.   Смяна на шрифт става като изберем команда: 

а) Format / Font б) Format / Paragraph       в) Page / Setup         г) Format / Change Case 

 

 

 

Желаем Ви успех! 

Отговорите и класирането можете да намерите на slaveykovoto.org 


