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1. Компютърна конфигурация е: 
a) Съвкупност от всички устройства на системата за електронна обработка на данни 
b) Съвкупност от всички програми, инстралирани на компютъра 

 
2. Процесорът изпълнява програмите, които определят каква обработка да се извършва и 

се състои от: 
a) АЛУ-аритметико логическо устройство и драйвери;       
b) АЛУ- аритметико логическо устройство, УУ- управляващо устройство, блок за регистри; 
c) ЛУ- аритметико логическо устройство и тактова честота;                                                                          

 
3. Разрядността на процесора е количество информация /в битове/, която процесорът може 

да обработи едновременно. 
a) да                                                            
b) не           

                                                                            
4. Дънната платка: 
a) обединява и синхронизира действията на всички компоненти на една комп. Система 
b) обединява и синхронизира действията на всички програми, инсталирани на компютъра 
c) служи за разпечатване на докумнети 

 
5. Различните устройства на компютърната система съгласуват действията и сигналите, 

които обменят по така наречената: 
a) периферия ;            
b) шина;              
c) RAM памет;               
d) ROM памет;                                                 

 
6. Какво е RAM? 
a) вид компютър 
b) принтерът на компютъра 
c) вътрешната/оперативната/ памет на компютъра 

 
7. ROM е: 
a) тип процесор                   
b) тип памет 
c) тип твърд диск                 
d) нито едно от изброените                                                                                    

 
8. 18. Възможно ли е да увеличите RAM паметта на вашия компютър, като добавите 

допълнително? 
a) Да 
b) Не 
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9. За кой от двата основни вида памет в компютъра се отнася следно определение: нейното 

съдържание е постоянно и то се залага от производителя на компютъра? 
a) RAM 
b) ROM 

 
10. Тактовата честота на процесора се измерва във: 
a) Bytes 
b) kilobits per second 
c) megabytes 
d) megahertz 

 
11. Кое е от следните устройства е входно?  
a) Монитор 
b) Принтер 
c) Плотер 
d) Скенер 

 
12. Кое е от следните устройства е изходно? 
a) Клавиатура 
b) Мишка 
c) Плотер 
d) Джойстик 

 
13. Вярно ли е, че мониторът е входно устройство? 
a) Да 
b) Не 

  
14. Какъв вид периферно устройство е клавиатурата? 
a) за вход 
b) за изход 
c) за комуникация 
d) за съхранение 
 
15. DVD  диск, CD диск, флаш паметта спадат към: 
a) външна памет;                        
b) кеш памет;               
c) оперативната памет ;                                                 

 
16. HDD 120 GB SATA в една компютърна конфигурация е: 
a) видеокартата;                          
b) твърд диск;                     
c) процесор;                                                            

 
17. CPU Intel Centrino Duo 2 T5300  (1. 73 GHzq 2 MB L2 cache, 667 MHz) в една компютърна 

конфигурация е: 
a) видеокартата;                          
b) твърд диск;                     
c) процесор;        
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18. RAM 2 GB  DDR II в една компютърна конфигурация е: 
a) монитор 
b) твърд диск 
c) оперативна памет 

 
19. Video Nvidia GEFORCE FX GO7300 128 MB в една комп. Конфигурация е: 
a) дънна платка 
b) видео карта 
c) звукова карта 

 
20. MB Gigabyte GA-EX58-UD3R, X58, LGA 1366, DDR3, 2xPCI-E(CF), SB 7.1, Lan1000, SATA 

RAID 0,1,5,10, 3x1394, ATX в една компютърна конфигурация е: 
a) дънна платка 
b) процесор 
c) монитор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимален брой точки: 20 
За Слаб(2) : 0 - 4 
За Среден(3) :5 -8 
За Добър(4) : 9 -13 
За Мн.Добър(5) : 14 -17 
За Отличен(6) : 18 -20 
 


