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Общи сведения за кандидата 
 

1. Трите имена: 

 

2. Училище, клас: 

 

 

TЕСТ 

за проверка на входното ниво 

ЛЯТНА IT АКАДЕМИЯ 2018 

група Уеб дизайн – начинаещи 

група Основи на програмирането със С++ - начинаещи 
 

1. Посочете онези устройства, които са 

запаметяващи: /1т./ 

а) тонколони;   б) монитор; 

в) компакт диск;  г) клавиатура. 

2. Понятието хардуер (hardware) означава: 

/1т./ 

а) апаратната част на компютъра; 

б) операционната система; 

в) цялата компютърна система; 

г) програмната част на компютърната система. 

3. 3 MB са равни на: /1т./ 

а) 3000 GB; 

б) 3000 KB;  

в) 300  КB; 

г) 300 GB. 

4. Съдържанието на външен носител 

(твърдия диск, флаш-памет и др.) може да 

се провери чрез програмата: /1т./ 

а) Microsoft Excel;  б) Paint; 

в) Microsoft Word;  г) My Computer. 

5. Посочете кое от следните е функция на 

операционната система: /1т./        

а) зарежда програмите в оперативната памет на 

компютъра; 

б) обработка на графични изображения; 

в) обработка на аудио файлове;  

г) нито едно от посочените. 

6. Цветовата система RGB използва за 

основни цветовете: /1т./ 

а) червен, златен и черен; 

б) червен, зелен и черен; 

в) червен, зелен и бял;  

г) червен, зелен и син. 

7. Попълнете пропуснатото, като използвате 

някоя от посочените по-долу възможности: 

........................................................ са програми, които 

служат за създаване, обработка, съхранение и 

отпечатване на изображения. /1т./ 

a) Браузърите,  

б) Операционните системи, 

в) Графичните редактори  

г) Плейърите 

8. С натискане на клавиш Del при работа с 

текст: /1т./ 

а) се изтрива знака отляво на текстовия показалец; 

б) се преминава на нов ред; 
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в) се сменят режимите за малки и главни букви; 

г) се изтрива знака отдясно на текстовия показалец. 

9. С коя комбинация от бутони се премахва 

текст от дадено място, за да се постави след 

това на друго място: /1т./ 

а) CTRL + C;  

б) CTRL + A ; 

в) CTRL + S;  

г) CTRL + V  ? 

10. Думата Bold (Получер) се използва за 

означаване на: /1т./ 

а) размер на шрифта;   б) наклон на шрифта; 

в) удебеляване на шрифта;  г) вида на шрифта. 

11. При форматиране на текстов документ ако 

в полето Alignment на диалоговия прозорец 

на групата Paragraph сме избрали 

възможността Justified. Резултатът ще бъде: 

/1т./ 

а) двустранно подравнен абзац;  

б) абзац с ляв отстъп 1 см; 

в) номериран абзац;  

г) ляво подравнен абзац. 

12. Какво е разширението на файл с 

презентация, създадена с MS PowerPoint: 

/1т./ 

а) .bmp;  б) .docx; 

в) .xlsx;  г) .pptx? 

13. Какво означава слайдшоу: /1т./ 

а) създаване на презентацията; 

б) задаване на анимацията на обектите; 

в) задаване на преходи между слайдовете; 

г) разглеждане на презентацията? 

14. Програмата MS Excel е предназначена за 

създаване и обработка на: /1т./ 

а) компютърна презентация;   

б) компютърни изображения; 

в) компютърен текст;   

г) електронни таблици и диаграми. 

15. Запишете две входни устройства: /2т./ 

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

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

16. Запишете две изходни устройства: /2т./ 

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

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

17. Активна клетка на електронна таблица е 

тази: /1т./ 

а) в която могат да се извършват операции 

(въвеждане, редактиране и др.); 

б) в която има текст; 

в) която има зададени рамки;  

г) която е оцветена. 

18. Интернет е: /1т./ 

а) Google; 

б) световна политическа организация; 

в) глобална компютърна мрежа; 

г) локална компютърна мрежа; 

19. Услугите в Интернет се предлагат от: /1т./ 

а) интернет доставчиците;  

б) специализирани програми за презентации; 

в) специализирани компютри и програми, 

наречени сървъри; 

г)  интернет разработчици. 

20. Кой от изброените файлови формати НЕ е 

графичен: /1т./ 

а) bmp;   б) gif;  

в) jpeg;   г) doc? 

21. Коя функция в Excel ще използвате, за да 

откриете средно-аритметичното на 

числови данни в област от клетки: /1т./ 

а) count;   б) average;  

в) sum;    г) min? 

22. Запишете формула в Excel, с която се 

извършва следното действие: ако 

стойността на клетка А1 е равна 10 или 100 

да се изпише „да”, в противен случай- „не”: 

/4т./ 

 

……………………………………………………………… 

………………..…………………………………………….. 

23. На мястото на точките, поставете 

съответната цифра: /3т./ 

 

 а) Интернет  ……..  

 б) PowerPoint  ……..  

 в) .xlsx   ……..   

 г) Caps Lock  ……..   

 д) Color Box ……..   

 

1) MS Excel 

2) главни букви 

3) Paint 

4) компютърна презентация 

5) страници хипервръзки 

 

 

Максимален брой точки: 30 

 

Точки, получени от кандидата: …….. 


