Тест по Информационни технологии за 5. клас – ИЗХОДНО ниво
Име, фамилия ..........................................................................................., клас ............., № .............
1. Посочете онези устройства, които са само входни:
а) мишка;
б) монитор;
в) микрофон;
г) тонколони.
2. Принтерът е устройство за:
а) гледане на филми;
б) въвеждане на данни;
в) създаване на таблици и диаграми;
г) отпечатване на информация върху хартия.
3. За да приключи нормално работата на компютъра:
а) изпълняваме командата Shut down;
б) натискаме бутона Power на компютърната кутия;
в) изпълняваме командата Restart;
г) изключваме компютъра от захранването.
4. Прекратяване на работата с програмата Paint става:
а) с командата Home\Resize;
б) с щракване върху бутона
в) с щракване върху бутона
;
г) с командата View\Full screen.

;

5. Как се избират основният и допълнителният цвят в Paint:
а) с десен бутон на мишката – основният, с ляв бутон – допълнителният;
б) с ляв бутон на мишката – основният, с двата бутона едновременно – допълнителният;
в) с ляв бутон на мишката – основният, с десен бутон – допълнителният;
г) с ляв бутон на мишката – допълнителният, с двата бутона едновременно – основният.
6. Кое от следните разширения е на звуков файл:
а) .zip;
б) .doc;
в) .wav;
г) .bmp?
7. Стандартната програма на OC Windows за запис на звук е:
а) Sound Recorder;
б) Windows Media Player;
в) Winamp;
г) BSPlayer.
8. Бутонът
в програмата Sound Recorder се използва за:
а) спиране на прослушването;
б) стартиране на запис;
в) съхраняване на записаното;
г) изтриване на записаното.
9. Текстовата информация, която въвеждаме в компютъра, се съхранява:
а) в менюта;
б) в икони;
в) във файлове;
г) в прозорци.
10. За да променим въведения с MS Word текст за правописни грешки използваме бутона:
а)
;
б)
;

в)

;

г)

.

11. С кой от бутоните се центрира заглавието на документ в MS Word?
а)
;
б)
;

в)

;

г)

?

12. В клетка на електронната таблица може да се въвеждат:
а) числови и текстови данни;
б) аудио файлове;
в) графични изображения;
г) видео файлове.
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13. Адресът на клетка на електронната таблица се образува от:
а) номера на реда на клетката;
б) името на колоната на клетката;
в) името на колоната и номера на реда на клетката;
г) номера на реда и името на колоната на клетката.

14. Кой от посочените бутони на MS Excel се използва за създаване на диаграми:
а)

;

б)

;

в)

;

г)

?

15. Поставете думите, записани под текста на правилните места:
Най-малката неделима единица, участваща в изграждането на текстовия документ е ..................
Най-често използваните знаци са: българските и латинските букви, цифрите, препинателните знаци
и др. ............... е последователност от знаци. Думите могат да се отделят една от друга чрез знака
за интервал, тире, препинателни знаци и преминаване на нов ред. Всички знаци, разположени един
до друг хоризонтално, образуват .............. Последователност от изречения, завършваща със специалния знак, който се въвежда с натискане на клавиша Enter се нарича ......................
знакът, ред, абзац (параграф), думата
16. Попълнете пропуснатото, като използвате някоя от посочените по-долу възможности:
За да се свържат компютрите в локална мрежа, те трябва да имат вградено специално устройство,
което управлява тази връзка. Това устройство се нарича .......................................
глобална мрежа, модем, мрежов адаптер (мрежова платка), сървър, хипертекст
17. Кое от изброените не е услуга, предлагана в Internet:
а) USB;
б) Telnet;
в) IRC;
г) дискусионен форум?
18. Хипертекстовите документи са документи, съдържащи:
а) препратки към други документи;
б) текст и графики;
в) таблици и графики;
г) лични данни за потребителя.
19. Коя от следните програми не е web-браузър:
а) Internet Explorer;
б) Google Earth;
в) Google Chrome;
г) Opera?
20. Свържете всеки ред вляво с подходящ ред вдясно:
интернет страници
мрежова платка
локална мрежа

@

браузър

IRC

разговор в реално време

Mozilla Firefox

електронна поща

хипервръзки
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