
Тест по Информационни технологии за 5. клас – ВХОДНО ниво

Име, фамилия ..........................................................................................., клас ............., №  .............

София 1124, ул. „Св. Тертер 17, ап. 3, тел. 02/943 4785, факс 02/943 4397, http://www.izkustva.net, e-mail: izkustva@yahoo.com

1.  Информационните технологии включват:
а) разпространение на информация чрез списания и вестници;
б) използване на бяла и черна техника (телевизори, хладилници, домашно кино...);
в) начините за събиране, съхранение, обработка и разпространение на информация с помощта на 

компютърни системи;
г) разпространение на информация чрез радио или телевизия.

2.  Компютърната система се състои от:
а) монитор и клавиатура;
б) кутия, монитор, клавиатура, мишка;
в) апаратна и програмна част на компютъра;
г) операционна система и системна кутия.

3.  Кое от следните не е устройство на компютъра:
а) твърд диск;     б) мишка;  
в) телефон;     г) монитор?

4.  Принтерът е устройство за:
а) гледане на филми;
б) въвеждане на данни;
в) създаване на таблици и диаграми;
г) отпечатване на информация върху хартия.

5.  Windows e:
а) съвкупност от програми, които управляват компютъра;
б) програма за писане на текст;
в) програма за рисуване;
г) програма за стартиране на игри.

6.  Кой от бутоните в Paint се използва за добавяне на текст към изображението:
а) ;      б) ;   

в) ;      г) ?

7. В кое меню се намира команда за съхраняване на текст или картинка:
a) Image;     б) View;  
в) File;      г) Window?

8. Кой от посочените инструменти се използва за запълване на затворени изображения:
а) ;      б) ;   

в) ;      г) ?

9. Кой от посочените инструменти се използва за изчертаване на правоъгълници:
а) ;      б) ;   

в) ;      г) ?

10. За гледане на филми може се използва програмата:
а) Sound Recorder;    б) Paint;
в) Windows Media Player;   г) Windows Explorer.

11. Програмата Microsoft Word се използва за:
а) слушане на музика;   б) създаване на презентации;
в) писане и редактиране на текст;  г) разглеждане на Интернет страници.
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12. Въвеждането на главна буква става след натискане и задържане на клавиша:
а) Enter;     б) Space;  
в) Ctrl;      г) Shift.

13. Електронните таблици служат за:
а) създаване на текст;   б) създаване на диаграми;
в) създаване на изображения;  г) създаване на презентации.

14. С кой бутон може да смените цвета на буквите:
а) ;      б) ;  

в) ;     г) ?

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

Всяка компютърна презентация е последователност от …………………….......……………………..

работни листи, слайдове, хистограми, хипертекстови документи, диалогови прозорци

16. С коя програма се създават презентации:
а) MS PowerPoint;    б) Microsoft Media Player;
в) MS Word;     г) MS Paint?

17. Кое от следните адреси е адрес на електронна поща:
а) www.izkustva.net;    б) www.ab-bg.com;
в) ivan@yahoo.com;    г) infoman.musala.com?

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

Интернет е съвкупност от  ..........................................................., свързани помежду си,
които предлагат различни услуги.

програми, работни листи, хистограми, компютърни мрежи, файлове, слайдове, устройства

19. Коя от следните услуги НЕ се предлага в Интернет:
а) електронна поща;    б) работа на отдалечен компютър;
в) сервиране на закуска;   г) ICQ?

20. Свържете двойките думи със сродно предназначение.
  
  интернет страници   главни букви
  
  файл     MS Word  

  .doc     Paint

  Caps Lock    браузър

  картина    външна памет


