
Преподавател:.......................                                                                                                                    I група          
ТЕСТ – ВХОДНО НИВО   IX   клас            

Име..................................................................................................................................................№....................... 

 
Зад. 1 Процесът, при който се създава и запазва резервно копие на данните се нарича архивиране. 

а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                 1 т. 
Зад. 2 Компресирането на данни представлява намаляване на размера им с помощта на алгоритъм: 

а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                 1 т. 
Зад. 3 Кои от следните файлови формати не се отнасят за архивираща програма. Подчертайте ги: 
.rar          .cab          .pdf         .tar         .wav           .avi             .xls             .pps         .zip        .exe                     2 т. 
Зад. 4 Декомпресиране и процес обратен на компресиране на данни 

а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                 1 т. 

   
Зад. 4 Направете съпоставка на поколенията компютри и елементите за изгражданети им характерни 
за тях:                                                                                                                                                                  2 т. 

1. I  поколение 1981 година- възниква в Япония.  
2. II  поколение Силициеви транзистори. Охлаждането е въздушно.  
3. III  поколение Интегрални схеми.  
4. IV  поколение Електронни лампи с водно охлаждане.  
5. V  поколение Големи и свръхголеми интегрални схеми.  

Зад. 5  В аритметико логическото устройство/АЛУ/, което е част от процесора на компютъра са 
разположени електронни схеми, които изпълняват инструкции. 

а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                 1 т. 
Зад. 6 Бързината та процесора не зависи от тактовата честота , която се измерва в MHz 

а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                 1 т. 
Зад. 7 Разрядност на процесора е количеството информация, която може да приеме или предаде за един 
такт. 

 а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                 1 т. 
Зад. 8 Свържете термините на английски език със съответните на български език: 

1. Software Хардуер  
2. Output devices Изходни устройства  
3. Memory Входни устройства  
 4. Hardware Памет  
5. Peripherals Софтуер  
6. Input devices Периферни устройства  

2 т. 
Зад. 9 Какво знаете за RAM /Random Access Memory/ на компютъра................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 2 т. 

 
Зад. 10 LAN е съкращение от: 
а/ Loкal Area Network;                                                              б/ Local Arena Network;                
в/ Local Area Network;                                                              г/ Locall Area Network;                                     1 т. 
Зад. 11 Под всяка от схемите на топология на ЛМ определете наименованието и: 

                                                             
.............................              ................................         ..........................................         ...........................          2 т. 
  



Зад. 12 Разкажете за ДВЕ тополотии на ЛМ по ваш избор- начин на свързване на компютрите, 
предимства и недостатъци на схемата................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................4 т. 
Зад. 13 Протокола е система от правила, които определят начина, по който комуникират два обекта 
от едноименни слоеве: 

а/ ДА;                                             б/ НЕ;                                                                          1 т. 
Зад. 14 IP адрес е 4 байтово число, всяко от което е от 0 до 255 и се разделят с точка между тях. 

а/ ДА;                                             б/ НЕ;                                                                          1 т. 
Зад. 15 Свържете с цифри протоколите отвтора колона  с предназначението ом от трета колона: 

1. ARP Протокол за водене на разговори в реално време  
2. SMTP Протокол за преобразуване на адреси  
3. TCP Протокол за обмен на файлове  
 4. FTP Протокол за обмен на електронна поща  
5. NNTP Протокол за управление на обмена на информация  
 

6. 
 

IRC 
Протокол в Интернет за запитване, разпространение, 
извличане и публикуване на новини. 

 

3 т. 
 
Зад. 16 За да отворите интернет страница трябва да  зададете адреса в адресното поле и да натиснете клавиша 
ESC    

а/ ДА;                    б/ НЕ;                                                                                                                            1 т. 
Зад. 17 Търсещата машина е хардуерно устройство: 

а/ ДА;                    б/ НЕ;                                                                                                                             1 т. 
Зад. 18 Посочете верните твърдения: 
а/ чрез интернет могат да се изпращат електронни  писма; 
б/ чрез интернет можем да пием кафе;  
в/ в интернет можем да следим новините; 
г/ чрез интернет можем да се запознаем с приятели;                                                                                       1 т. 
Зад. 19 Иконата на програмата Internet Explorer e: 

а/            б/                в/              г/        д/                                                   1 т. 
 
 
До 6 – Слаб 2,  от 7 до 12- Среден 3, от 13 до 18- Добър 4, от 19 до 24- Мн. добър 5, от 25 до 30 точки- Отличен 6 
 
Рецензия: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:.............. 
 

Оценка:     
                                           

Преподавател:  



Преподавател:.......................                                                                                                                     II група          
ТЕСТ – ВХОДНО НИВО   IX а  клас       

Име................................................................................................................................................№....................... 
 

Зад. 1 Компресирането на данни представлява процес при който се намалява размера на данните с 
помощта на алгоритъм: 

а/ ДА;                                            б/ НЕ;                                                                           1 т. 
Зад. 2 Компресирането бива: 
а/ локално и глобално;             б/ напречно и надлъжно;          в/ без  и със загуба на информация;            1 т. 
Зад. 3 Кои от следните файлови формати не се отнасят за архивираща програма. Подчертайте ги: 
. zip        . gz          .pdf          .mp3          .gzip           .7z        .xls          .tar           .avi         .lzh                            2 т. 
Зад. 4 В Windows има вградена програма за архивиране Backup Utility 

а/ ДА;                                            б/ НЕ;                                                                           1 т. 
Зад. 5 Определение за процеса ДЕКОМПРЕСИРАНЕ НА ДАННИ ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................  1 т.  

 
 Зад. 6 Направете съпоставка на поколенията компютри и елементите за изгражданети им характерни 
за тях:                                                                                                                                                                  2 т. 

1. I  поколение Големи и свръхголеми интегрални схеми.  
2. II  поколение Интегрални схеми.  
3. III  поколение Електронни лампи с водно охлаждане.  
4. IV  поколение Силициеви транзистори. Охлаждането е въздушно.  
5. V  поколение 1981 година- възниква в Япония.  

Зад. 7  Управляващото устройство /УУ/, което е част от процесора на компютъра не изпълнява 
инструкции, а координира работата на различните устройства, имащи отношение към изпълняваната 
от процесора инструкция. 

а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                  1 т. 
Зад. 8 Разрядност на процесора е количеството информация, която може да приеме или предаде за един 
такт.  

а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                  1 т. 
Зад. 9 Бързината та процесора не зависи от тактовата честота , която се измерва в MHz 

 а/ ДА;                                     б/ НЕ;                                                                                 1 т. 
Зад. 10 Какво знаете за RОM /Read Only Memory/ на компютъра................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 2 т 

 
Зад. 11 LAN е съкращение от: 
а/ Loкal Area Network;                                                              б/ Local Arena Network;                
в/ Local Area Network;                                                              г/ Locall Area Network;                                     1 т. 
Зад. 12 Под всяка от схемите на топология на ЛМ определете наименованието и: 

                                                             
.............................              ................................         ..........................................         ...........................          2 т. 
  
Зад. 13 Разкажете за ДВЕ тополотии на ЛМ по ваш избор- начин на свързване на компютрите, 
предимства и недостатъци на схемата................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



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

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

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

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

................................................................................................................................................................................4 т. 
Зад. 14 Протокола е система от правила, които определят начина, по който комуникират два обекта 
от едноименни слоеве: 

а/ ДА;                                             б/ НЕ;                                                                          1 т. 
Зад. 15 IP адрес е 4 байтово число, всяко от което е от 0 до 255 и се разделят с точка между тях. 

а/ ДА;                                             б/ НЕ;                                                                          1 т. 
Зад. 16 Свържете с цифри протоколите отвтора колона  с предназначението ом от трета колона: 

1. ARP Протокол за водене на разговори в реално време  
2. SMTP Протокол за преобразуване на адреси  
3. TCP Протокол за обмен на файлове  
 4. FTP Протокол за обмен на електронна поща  
5. NNTP Протокол за управление на обмена на информация  
 

6. 
 

IRC 
Протокол в Интернет за запитване, разпространение, 
извличане и публикуване на новини. 

 

                                                                                                                                                                            3 т. 
Зад. 17 Потребителско име е собственото име на потребителя: 

а/ ДА;                                             б/ НЕ;                                                                         1 т. 
Зад. 18 On- line  комуникация /синхронна комуникация, видеоконференции, телефонни разговори/, On- line 
разплащания /електронно банкиране, електронна търговия/ 

а/ ДА;                                             б/ НЕ;                                                                         1 т. 
Зад. 19 Торент /torrent/ мрежа представляваща начин за обмин на файлове, базиран на Р2Р услуги: 

а/ ДА;                                             б/ НЕ;                                                                         1 т. 
Зад. 20 Създаване на WEB сайт. Какво включва проектирането на такъв........................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  1 т. 
Зад. 21 Търсещата машина е хардуерно устройство: 

а/ ДА;                    б/ НЕ;                                                                                                                             1 т. 
 
 
 
 
До 6 – Слаб 2,  от 7 до 12- Среден 3, от 13 до 18- Добър 4, от 19 до 24- Мн. добър 5, от 25 до 30 точки- Отличен 6 
 
Рецензия: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:.............. 
 

Оценка:     
                                           

Преподавател:  
 


