
Тест по Информационни технологии за 6. клас – ВХОДНО ниво

Име, фамилия ..........................................................................................., клас ............., №  .............
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1.  Посочете онези устройства, които са само изходни:
а) тонколони;     б) монитор;  
в) микрофон;     г) клавиатура.

2.  Понятието хардуер (hardware) означава:
а) апаратната част на компютъра;  
б) операционната система;
в) цялата компютърна система;   
г) програмната част на компютърната система.

3.  Съдържанието на външен носител (твърдия диск, флаш-памет и др.) може да се провери чрез 
програмата:
а) Internet Explorer;    б) Paint;  
в) MS Word;     г) Windows Explorer (My Computer).

4.  Посочете кое от следните е функция на операционната система:
а) зарежда програмите в оперативната памет на компютъра;
б) обработка на графични изображения;
в) обработка на аудио файлове;
г) нито едно от посочените.

5.  Цветовата система RGB използва за основни цветовете:
а) бял, червен и черен;   б) червен, зелен и черен;
в) червен, зелен и бял;   г) червен, зелен и син.

6.  Изображение, създадено в Paint, се съхранява с командата:
а) File\Page Setup;    б) File\Open;
в) File\Print;     г) File\Save As.

7.  Попълнете пропуснатото, като използвате някоя от посочените по-долу възможности:

............................................................. са програми, които служат за създаване, обработка,
съхранение и отпечатване на изображения.

Браузърите, Операционните системи, Графичните редактори, Плейърите, Модемите

8.  С натискане на клавиш Delete при работа с текст:
а) се изтрива знакът пред текстовия показалец;
б) се преминава на нов ред;
в) се сменят режимите за малки и главни букви;
г) се изтрива знакът след текстовия показалец.

9.  С кой бутон се премахва текст от дадено място, за да се постави след това на друго място:
а) ;      б) ;   

в) ;      г) ?

10. Думата Bold (Получер) се използва за означаване на:
а) размер на шрифта;   б) наклон на шрифта;
в) удебеляване на шрифта;   г) вида на шрифта.

11. Чрез коя команда се вмъква изображение в презентация:
а) File/Open;     б) View/Image; 
в) Insert/Picture;    г) Edit/Picture?
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12. Какво е разширението на файл с презентация, създадена с MS PowerPoint:
а) .bmp;     б) .doc;   
в) .xls;      г) .ppt?

13. Какво означава слайдшоу:
а) проектиране на презентацията;
б) задаване на анимацията на обектите;
в) задаване на преходи между слайдовете;
г) разглеждане на презентацията?

14. В клетките на електронна таблица са въведени числа. Тогава формулата =SUM (C4:F4) дава 
следния резултат:
а) сумата от съдържанията на C4 и F4;
б) сумата от съдържанието на клетките C4, D4, E4 и F4;
в) текста С4F4;
г) текста C4+F4.

15. При първоначално зареждане работната книга на MS Excel се състои от:
а) документ с формули;   б) няколко празни работни листа; 
в) документ с кръгови диаграми;  г) документ с хистограми.

16. При отпечатване на електронна таблица ще се отпечатат:
а) само рамките на клетките;  б) само диаграмите;
в) само клетките, в които има текст; г) въведените стойности и зададените рамки.

17. Активна клетка на електронна таблица е тази:
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:
а) множество от компютърни мрежи, свързани помежду си, които предлагат различни услуги;
б) световна политическа организация;
в) локална мрежа, в която компютрите поделят свои ресурси;
г) рекламна агенция.

19. Услугите в Интернет се предлагат от:
а) интернет доставчиците;
б) специализирани програми за презентации;
в) специализарани програми, наречени сървъри;
г) специализирани компютри, свързани в мрежа.

20. Свържете всеки от редовете вляво със съответния му вдясно:

интернет страници хипервръзки

PowerPoint компютърна презентация

.xls MS Excel

Caps Lock главни букви

Color Box Paint


