
 

  

Урок18 - Тест  

1. Името и разширението на файл се разделят с: 

А) @ Б) точка В) запетая Г) тире 

 
2. Бутонът за стартиране на възпроизвеждането на звуков файл е: 

А)                  Б)                            В)                               Г) 
 

3. Дейностите по въвеждане на информация в компютърната система се из- 

пълняват от: 

А) входните устройства Б) системния блок 

В) монитора Г) носителите на информация 

 
4. Резултатът от двукратното щракване с мишката върху иконата на програ- 

ма на работния плот е: 

А) стартиране на програмата Б) преместване на иконата 

В) изтриване на иконата Г) Нищо не се случва. 

5. Кой файл съдържа видео информация? 

А) test.wmv Б) test.png В) test.mp3 Г) test.bmp 

 
6. Какво преобразуване е направено на фигурата? 

А) хоризонтално обръщане Б) завъртане на 90º 

В) вертикално обръщане Г) завъртане на 180º    

7. Изходно устройство е: 

А) клавиатурата   Б) принтерът В) микрофонът Г) мишката 

 
8. Графична информация се съхранява във файл с разширение: 

А) .wmv Б) .png В) .mp3 Г) .snd 

9. Основните цветове в RGB палитрата са: 

А) червено, черно и бяло Б) червено, зелено и синьо 

В) червено, жълто и синьо Г) червено, жълто и черно 

10. Поставете думите уебстраници, звукова, графична, браузъри, видео, 

уебсайтове на празните места в текста така, че да е вярно. 

Информацията  в  интернет  може  да бъде текстова, ............................ , 
.............................  и  .............................  Тя  е разположена в ......................... , 
организирани в                                             За разглеждането им се използват  
специализирани програми – ............................ . 

 



 

11. Вярно ли е, че системният блок е допълнително устройство? 

А) Да Б) Не 

12. Вярно ли е, че символ от горния регистър на клавиатурата се въвежда с 

едновременно натискане на клавиша Shift и клавиша на избрания символ? 

А) Да Б) Не 

13. Вярно ли е, че всички уебстраници в един уебсайт имат един и същ 

уебадрес? 

А) Да Б) Не 

14. Вярно ли е, че файловете се организират в папки? 

А) Да Б) Не 

15. Вярно ли е, че е желателно оптичните дискове да се съхраняват на слънце? 

А) Да Б) Не 

16. Вярно ли е, че потребители са хората, които използват компютърната 

система? 

А) Да Б) Не 

17. Вярно ли е, че .svg, .png, .jpg и .bmp са разширения на графични файлове 

с растерна графика? 

А) Да Б) Не 

18. Вярно ли е, че видеокартата е входно/изходно устройство? 

А) Да Б) Не 

19. Вярно ли е, че разширеното търсене се ограничава само до търсене в 

даден вид информация, като изображения, карти, новини? 

А) Да Б) Не 

20. Свържете така, че да е вярно 

 

1. Bing 

2. Sound Recorder 

3. Internet Explorer 

4. Paint 

 

А) Програма за работа с растерна графика 

Б) Браузър 

В) Програма за работа със звук 

Г) Търсеща машина 

 



 

 

 


