
Входно ниво 9 клас ИТ 
 
Име 
Клас:    Номер: 
 
1.Кои от следните характеристики са задължителни за проект? 
a)да бъде реализиран от един изпълнител 
b)да решава определен проблем 
c)да е свързан с историята на училището 
d)да не бъде реализиран в предвидения срок 
2.При работа в Интернет, с понятието клиент означаваме: 
a)програма, с помощта на която използваме предоставяна в Интернет услуга 
b)както потребителя на услуга, така и програмата, предоставяща услугата в Интернет 
c)потребител, използващ услуга в Интернет 
d)нито едно от трите 
3.Кои от следните действия в Интернет могат да представляват опасност за потребителя или за  
компютъра? 
a)даване на съгласие за ползване на безплатна услуга или получаване на ценна вещ 
b)изпращане на електронно писмо до няколко получателя 
c)отваряне на файл, прикачен към електронно писмо 
d)отговаряне на електронно писмо от непознат 
4.Коя от следните характеристики не е задължителна за проект? 
a)да бъде реализиран с планираните ресурси 
b)да бъде уникален 
c)да бъде реализиран от един изпълнител 
d)да води до предварително определени резултати 
5.Какво е RAM? 
a)вид компютър 
b)принтерът на компютъра 
c)вътрешната/оперативната/ памет на компютъра 
6.Коя от следните функции не е характерна за Операционната система: 
a)управлява изпълнението на програмите 
b)управлява входа и изхода 
c)осъществява диалога с потребителя 
d)осъществява подготовката на документи 
7.Кое от следните твърдения е вярно? 
a)разпределител (switch) 
b)концентратор (hub) 
c)точка за достъп (access point) 
d)компресиране е възможно само с архивиране 
8.Кое от твърденията най-добре описва характера на понятията обикновен файл и папка? 
a)папката може да съдържа както обикновени файлове, така и папки 
b)папката може да съдържа или само обикновени файлове или само папки 
c)няма съществена разлика между обикновен файл и папка 
d)папката е хранилище само за обикновени файлове 
9.Кое от следните е вярно за акаунта в ОС Windows? 
a)може да бъде използван само със задаване на потребителско име 
b)може да бъде използван само със задаване на потребителско име и парола 
c)може да бъде използван без задаване на потребителско име и парола 
d)може да бъде използван само със задаване на парола 
  



10.Изберете точния отговор. Основни компоненти на изчислителната система са: 
a)клавиатура, монитор, компютър, принтер 
b)клавиатура, монитор, компютър, мишка 
c)клавиатура, монитор, компютър 
d)хардуер, софтуер, човешки ресурси 
11.Документацията на проекта се изработва: 
a)по време на проектирането 
b)след завършването на проекта 
c)през всички етапи на проекта 
d)преди началото на проекта 
12.Кое от следните не е сред принципите, по които е изграден съвременният компютър? 
a)компютърът е машина с програмно управление 
b)компютърът е машина за работа в Интернет 
c)компютърът е машина, работеща в двоична бройна система 
d)компютърът е електронна машина 
13.Специализирана инструментална програма на ОС за управление на входно-изходно 
устройство  
се нарича : 
a)контролер 
b)драйвер 
c)транслатор 
d)адаптер 
14.Коя от изредените функции не може да се реализира от основния прозорец на програмата: 
a)прекратяване на изпълнението на програмата 
b)задаване на команди и параметри на програмата 
c)стартиране на програмата 
d)изобразяване на резултата от работата на програмата 
15.Най-точното измежду следните определения за ролята на Централния процесор е: 
a)да изпълнява програми 
b)да контролира работата на Оперативната памет 
c)да контролира работата на входно-изходните устройства 
d)да осигурява достъп до Интернет 
16.Поделяне на ресурси е: 
a)концентратор (hub) 
b)правото всеки потребител да може да ползва мрежовите ресурси 
c)разпределител (switch) 
d)точка за достъп (access point) 
17.Коя от следните причини налага компресиране? 
a)точка за достъп (access point) 
b)разпределител (switch) 
c)концентратор (hub) 
d)необходимостта от съхраняване на голям файл върху един или няколко носителя 
18.Комбинацията от клавишите Ctrl + Alt + Del служи за: 
a)повторно стартиране на ДОС или извикване Close Program (Task Manager) прозореца в Windows 
b)стандартна процедура при включване на компютъра 
c)отговор на потребителя при поява на съобщение за грешка 
d)смяна на текущото устройство 
19.Кое от следните мрежови устройства е част от компютърната система и се монтира в нея? 
a)точка за достъп (access point) 
b)мрежова карта 
c)разпределител (switch) 
d)концентратор (hub) 
  



20.Асоциирана с файлов тип е програма: 
a)точка за достъп (access point) 
b)разпределител (switch) 
c)концентратор (hub) 
d)с която файлът е създаден 
21.Кое от изброените устройства не осигурява работа с много файлове едновременно? 
a)флаш-паметта 
b)устройството за четене или писане на оптични дискове 
c)твърдият диск 
d)принтерът 
22.Най-точно измежду следните определения за ролята на Оперативната памет е: 
a)да съхранява работещите в определен момент програми и данните, с които те работят 
b)да съхранява историята на сърфирането в Интернет 
c)да съхранява програми, необходими за работата на компютъра 
d)да съхранява архивите от музикални клипове 
23.Когато се опитвате да форматирате дискета с данни на нея, ОС ще: 
a)унищожи всички съществуващи данни 
b)провери дискетата за грешки и ще ги изведе 
c)предупреди, че тя е вече форматирана и ще можете да се откажете 
24.Коя от следните пароли е най-добре защитена от случайни атаки? 
a)mypassword 
b)12345678 
c)qwerty789 
d)zh835_mw44 
25.Коя от изредените функции е най-характерна за диалоговите прозорци? 
a)прекратяване на изпълнението на програмата 
b)стартиране на програмата 
c)задаване на команди и параметри на програмата 
d)изобразяване на резултата от работата на програмата 
26.Кои от следните твърдения, описващи отношения между понятията "мрежов принтер", 
"локален  
принтер" и "поделен принтер" са верни: 
a)поделен локален принтер може да се използва по всяко време 
b)всеки поделен принтер в локалната мрежа е или мрежов, или локален 
c)няма съществена разлика между понятията "мрежов принтер", "локален принтер" и "поделен 
принтер" 
d)всеки поделен принтер в локалната мрежа става мрежов 
27.WinRAR не е: 
a)приложен софтуер 
b)програма за архивиране 
c)системен софтуер 
d)и трите отговора са верни 
28.При търсене на файлове символа ? заменя: 
a)едни символ 
b) повече от един символ 
c)цяло разширение 
d)цяло име 
 
Максимален брой точки:28 
За Слаб(2) : 0 - 6 
За Среден(3) :7 - 12 
За Добър(4) : 13 - 18 
За Мн.Добър(5) : 19 - 24 
За Отличен(6) : 25 - 28 


