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Формуляр - Текстов документ (образец), който се използва за попълване 

на информация. 

лента Developer -> панела Controls 

 

 

Задача 1: 

Създайте формуляр за бланка за читатели в библиотека. Съхранете файла 

в два различни формата: biblioteka.docx и biblioteka.dotx 

Пример: biblioteka.pdf 

 

Задача 2: 

Създайте теста под форма на формуляр в WORD. Използвайте следните 

контроли: 

 текстова контрола - за имена на ученик,  

 контрола с разгъващ се списък - за клас, оценка и за отговорите на 

трети и четвърти въпроси 

 квадратче за отметка - за отговор на останалите въпроси 

 контрола за избор на дата - за попълване на датата. 

 

https://it-lessons.weebly.com/uploads/1/1/4/2/11423574/biblioteka.pdf
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Име и фамилия ученик от клас клас 

1. Кое е свойството, което трябва да притежава всеки алгоритъм, така че 

да може да се извърши многократно, по всяко време, от различни хора, 

като за едни и същи начални данни ще се получи еднакъв резултат: 

☐ крайност 

☐ определеност 

☐ масовост 

☐ дискретност 

2. Кое свойство оценя броят на стъпките, нужни на един алгоритъм за 

решаването на конкретна задача: 

☐ масовост 

☐ сложност 

☐ резултатност 

☐ формалност 

3. Свойството дискретност на един алгоритъм означава, че: 

Изпълнението му завършва с някакъв резултат, или се извежда 

съобщение, че алгоритъмът не може да се приложи към зададените му данни 

Изпълнението на алгоритъма и всяко негово действие завършва за 

крайно време 

Може да се използва с различни данни за решаването на определен тип 

задача, а не само с конкретен пример 

Се състои от определени отделни действия, като едва след изпълнението 

на текущото действие може да се пристъпи към изпълнението на следващото 

4. Свойството масовост на един алгоритъм означава, че: 
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изпълнението му завършва с някакъв резултат, или се извежда 

съобщение, че алгоритъмът не може да се приложи към зададените му данни 

на алгоритъма и всяко негово действие завършва за крайно време 

може да се използва с различни данни за решаването на определен тип 

задача, а не само с конкретен пример 

се състои от определени отделни действия, като едва след изпълнението 

на текущото действие може да се пристъпи към изпълнението на следващото 

5. Алгоритъм, в който има само последователност от действия, без 

поставяне на условие, се нарича: 

☐ цикличен 

☐ разклонен 

☐ линеен 

6. Коя от фигурите се използва за изобразяване на безусловно действие в 

блок-схема на алгоритъм: 

☐ елипса 

☐ успоредник 

☐ правоъгълник 

☐ ромб 

  

Дата: Дата                                                                        Оценка: …………………. 
 


