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TЕСТ 

за проверка на входното ниво 

ЛЯТНА IT АКАДЕМИЯ 2019 
3- 4 КЛАС 

 

1. Информационните технологии 

включват: 

А) разпространение на информация чрез 

вестници и списания; 

Б) начин на събиране, съхранение, 

обработка и разпространение на 

информация с помощта на компютърни 

системи; 

В) монитор, клавиатура и мишка. 

2.   Кое от следните не е  устройство на 

компютъра:  

А) клавиатура; 

Б) твърд диск; 

В) телефон. 

3.  Иконата за стартиране на Microsoft 

Word е: 

А)  ; 

Б) ; 

В) . 

4. Програмата Microsoft Word се използва 

за: 
А) слушане на музика; 

Б) писане и редактиране на текст; 

В) създаване на презентации. 

5. Наклонен стил на знаците задаваме с 

бутона: 

А)  ; 

Б) ; 

В) . 

6. Командите за копиране и вмъкване на 

текст са: 

А) Copy  и Paste; 

Б) Delete и  Paste; 

В) Cut и Paste. 

7. Кой от показаните бутони се използва 

за създаване на собствен цвят? 

А) ; 

Б)  ; 

В) . 

8. Програмата Paint се използва за: 

А) създаване и обработка на графични 

изображения; 

Б) текстообработка; 

В) създаване на презентации. 

9. Коя от посочените програми се 

използва за създаване на презентации? 

А) MS Media  Player 

Б) MS PowerPoint 

В) Movie Maker. 

10. Иконата за стартиране на програмата 

Microsoft PowerPoint е: 

А) ; 

Б) ; 

В) . 
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11. Ако трябва да изрежем част от 

изображение, избираме команда: 

А) Copy; 

Б)  Cut; 

В) Paste. 

12. Основният елемент, от който се 

състои презентацията, е: 

А) слайд; 

Б)  ефект и анимация; 

В) анимация и видео. 

13. Вид на шрифта се задава с бутона: 

А)  ; 

Б)  ; 

В) . 

14. Получер (удебелен) стил за знаците 

задаваме с бутона: 

А)  ; 

Б) ; 

В) . 

15. Въвеждането на главни букви се 

извършва: 

А) чрез натискане на клавиша Caps 

Lock; 

Б) чрез натискане на клавиша Ctrl; 

В) чрез клавишната комбинация 

Ctrl+A. 

 

 

16. При въвеждане на текст в програма 

Paint, характеристиките на символите 

(размер, цвят, шрифт) в текстовото поле 

могат да бъдат: 

А) различни за всеки символ; 

Б) различни за всяка дума; 

В) еднакви за целия текст. 

17. В кое меню се намира команда за 

съхраняване на текст или изображение: 

А) Image; 

Б)  File; 

В) View. 

18. За преминаване от нормален изглед в 

слайд- шоу изглед се натиска клавиша: 

А) Ctrl; 

Б)  Esc; 

В)  F5. 

19. За да съхраните периодично 

промените във файла, с който работите, 

трябва да изберете: 

А) File/ Save As; 

Б) File/ Open; 

В) File/ Save. 

20.  Компютърният вирус е: 

А) програма за защита на важна 

информация; 

Б) програма за архивиране на 

информация;  

В) програма „паразит“, която се 

възпроизвежда и разпространява с цел 

да нанесе вреди. 

 


