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ТЕСТ - изходно нивоТЕСТ - изходно ниво

1. С помощта на кои технологии се извършва разпространение на дигитална информация?
а) електронен обмен на данни EDI;  б) RSS канали;
в) социални мрежи;    г) всички изброени.

2. Получили сте писмо от познат подател със заглавие „Милионер без наследници“ с 
послание, подтикващо към някакво действие. Какви заключения може да направите?
а) това е спам съобщение;                                         б) моят познат си е направил шега с мен;
в) възможно е сканиращи „SPAM ботове“ да са открили адреса ми в онлайн пространството;
г) до пощенската кутия на моя познат е имало злонамерен достъп и са взели имейл адреса 
ми от пощенската му кутия.

3. Опишете основните характеристики на трите основни модела на облачните услуги?
..............................................................................................................................................................

4. Кое от посочените не е модел на разполагане на „облаците“ при облачните технологии?
а) частен облак; б) публичен облак;  в) хибриден облак; г) дъждовен облак.

5. Опишете основните действия при използване на формата за дигитално сътрудничество 
уебинар: ............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................

6. Кое от посочените не е свойство на понятието алгоритъм?
 а) масовост; б) безкрайност;  в) резултатност; г) дискретност.

7. Опишете предназначението на основните блокове при описание на алгоритъм чрез 
блок-схема:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

8. При кои алгоритми едно или няколко действия се повтарят многократно, в зависимост 
от верностната стойност на дадено условие?
а) при цикличните;     б) при линейните;  
в) при разклонените;    г) при всички изброени.

9. Кой от видовете алгоритми ще използвате за:
а) пресмятане на сумата на естествените числа от интервала [1; 100];
б) установяване на това, дали дадено число b е четно или нечетно;
в) конвертиране на дадена сума от лева в долари;
г) проверка на квадранта, в който лежи дадена т. А, с координати x и y (въвеждат се от    
изпълняващия алгоритъма)? 

10. Какво представлява циркулярния документ и с помощта на коя програма може да бъде 
създаден?
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

11. Посочете различните начини, по които дигиталните технологии влияят на човешкото 
здраве и околната среда:
..............................................................................................................................................................

12. Да се състави програма на езика С#, която при въвеждане на три цели положителни 
числа проверява дали те могат да бъдат дължини на страни на триъгълник. При 
положителен отговор да се пресметнат и изведат на екрана обиколката и лицето на този 
триъгълник. 


