Годишен тест
1. Устройство на компютъра работи с:
а) работната честота на тактовия генератор;
б) неколкократно по-голяма честота от тази на тактовия генератор;
в) неколкократно по-малка от честота от тази на тактовия генератор;
г) някое от изброените по-горе.
2. Бързодействието на компютъра:
а) зависи от минималното бързодействие на някое от устройствата;
б) зависи от съгласуваното бързодействие на устройствата;
в) зависи от максималното бързодействие на някое от устройствата;
г) не зависи от бързодействието на устройствата.
3. Компютърната конфигурация трябва да има:
а) поне едно процесорно ядро;
б) точно едно процесорно ядро;
в) две процесорни ядра;
г) много процесорни ядра.
4. От показаната на Фиг. 1 спецификация на компютърна конфигурация определете на кой ред е описанието на:
а) дъното ................................................;
б) процесора ...........................................;
в) оперативната памет .......................;
г) твърдия диск .....................................;
г) видеокартата......................................;
Фиг. 1
д) оптичен диск .......................................
5. Класифицирайте всяко от изброените периферни устройства в една от категориите:
„абсолютно необходимо“, „много полезно“ или „само за специфични нужди“, като за „абсолютно необходимите“ посочите основание за класифицирането им в тази група:
а) монитор: ....................................................................................................................................... ;
б) скенер: .......................................................................................................................................... ;
в) клавиатура: .................................................................................................................................. ;
г) преносим диск: ............................................................................................................................ ;
г) мишка. .......................................................................................................................................... ;
д) принтер ........................................................................................................................................ ;
е) тон колони ................................................................................................................................... ;
ж) микрофон ................................................................................................................................... .
6. Подредете по важност мерките за защита на компютъра и инсталирания софтуер от
програми-вредители: .............................
а) използване на антивирусен софтуер за почистване от програми-вредители;
б) повищено внимание към изпратени по или свалени от мрежата файлове;
в) ограничаване достъпа до различни категории сайтове;
г) използване на резидентни антивирусни щитове.
7. Подредете елементите на графичния интерфейс в реда, по който потребителят преминава през тях при използване на изучаваните приложни програми.
а) меню ...........;
б) диалогов прозорец ...........;
в) команден бутон ...........;
г) лента с командни бутони ...........;
д) работен прозорец ...........;
е) панел с командни бутони ............
8. Кои от следните команди:
а) Sort ........................................; б. New ................................; в) Open .....................................;
г) Animations .............................; д) Page Break .........................; е. Close .................................... ;
ж) Save ......................................; з) Insert/Chart ........................ ; з. Insert/Table ...........................;

не са типични за всички изучавани приложни програми, а само за някои от тях. За всяка
такава команда определете кое е приложението, за което е характерна.
9. Подредете дейностите според реда, по който трябва да се извършат:
А. при създаване на електронна таблица .........................................................
а) определяне какво ще разположите по редове и какво по колони;
б) определяне на необходимите данни;
в) изчертаване на диаграмата;
г) събиране на данните; д) попълване на таблицата; е) форматиране на таблицата.
Б. при създаване на текстов документ ............................................................
а) форматиране на текста; б) планиране на документа; в) подготовка на илюстрациите;
г) въвеждане на текста;
д) подготовка на текста;
е) вмъкване на илюстрациите.
В. при създаване на презентация .......................................................................
а) вмъкване на звук и видео;
б) определяне на времетраенето на слайдовете;
в) планиране на презентацията;
г) подготвяне на текстовете;
д) анимиране на текста;
е) вмъкване на илюстрациите;
ж) добавяне на преходи.
10. Съпоставете на всяка от дейностите при създаване на презентация съответна дейност
при създаване на видеоклип (а ако някоя от дейностите няма съответна от другата
страна – посочете „няма съответна“)
Създаване на презентация 							 Създаване на видеоклип
а) вмъкване на звук;
а) заснимане на кадрите;
б) определяне на времетраенето
б) добавяне на преходи
на слайдовете и начина на стартиране;
в) планиране на презентацията;
в) монтиране на клипа;
г) подготвяне на текстовете;
г) добавяне на звук;
д) анимиранена текста;
д) изрязване на кадрите;
е) вмъкване на илюстрациите;
е) планиране на видеоклипа;
ж) добавяне на преходи.
ж) добавяне на надписи и друга трафика;
з) няма съответна;
з) няма съответна.
11. Каква от наличните в палитрата Smart Art схеми – списък (List), йерархия (Hierarchy),
пирамида (Pyramid), цикъл (Cycle) или матрица (Matrix) ще изберете, за да илюстрирате:
а) промените в агрегатните състояния на водата: ......................................................................;
б) структурата на училище с класове от първи до дванадесети: ...............................................;
в) броя на участниците в кръговете на национална олимпиада:.......................................................;
г) участниците от вашето училище в трети кръг на олимпиада:......................................................;
д) произведените във фирма изделия по вид и по години: ..............................................................?

Фиг. 2
12. Какъв ще бъде резултатът, ако в клетка D1 на таблицата, показана вляво на Фиг. 2,
напишете формулата =SUM($A$1:C1) и я разпространите в клетките D2 и D3? А ако
напишете в клетка A4 на таблицата формулата =SUM($A$1:A3) и я разпространите в
клетките B4 и C4?
D1: ................. D2: ................. D3 .................. A4: .................. B4: .................. C4 .................
13*. Какъв ще бъде резултатът, ако в клетка A3 на таблицата, показана вдясно на Фиг. 2,
напишете формулата =SUM($A$2:A2) и я разпространите в клетките от B4 до I4? Дайте математическа формулировка на наблюдаваното.
A4: ......... B4: ......... C4 .......... D4: .......... E4: .......... F4 ......... G4: .......... H4: .......... I4 .........

