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Тест по Информационни технологии за 8. клас – ВХОДНО ниво

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

1.  В конфигурацията на компютър е записано: 160GB Hitachi S-ATA 2 7200 rpm. Това означава, че 
твърдият диск за 1 минута прави:
а) 160000 оборота;     б) 160000000 оборота;
в) 7200 оборота;    г) 27200 оборота.

2.  В конфигурацията на компютър е записано: DVD+/-RW (8x) NEC 5170A. Това означава, че оптич-
ният диск може:
а) само да чете DVD;    б) да чете и записва DVD;
в) да чете и записва DVD, произведени от фирмата NEC; 
г) да чете и записва DVD, с обем не надхвърлящ 5170MB.

3.  Екранната тема на ОС определя:
а) фона на работното поле, звуковите сигнали и подреждането на иконите; 
б) фона на работното поле и звуковите сигнали; 
в) само фона на работното поле; 
г) само звуковите сигнали.

4.  Антивирусната програма е:
а) програма за контрол на записването върху твърдия диск;
б) програма за защита от „приложения – вредители“;
в) програма за архивиране на важна информация;
г) програма „паразит“, която се възпроизвежда и разпространява с цел да нанесе вреди.

5.  Маркирането на област от клетки в MS Excel става с командата:
а) Merge Cells;     б) Wrap text;
в) няма команда за маркиране на област; г) All cells.

6.  Поставянето на рамка на квадратна област от 4 клетки:
а) не променя състоянието на клетките; 
б) слива клетките, които са в един и същ ред; 
в) слива клетките, които са в една и съща колона; 
г) слива четирите клетки.

7.  В таблицата са въведени данни за производството на 2 
изделия в трите цеха на завод. Формулата =SUM(B3:B5) 
от клетка B6 трябва да се разпространи в:

а) B6:B7;  б) B6:C7;
в) B6:E7;  г) B6:E6.

8.  В таблицата са въведени продажбите на фирма за предходната кален-
дарна година. В клетката В2 е въведена формула. Посочете коя е тя:
а) =IF(AND(A2>1000; A4>1000; A6<1000; A8<1000); SUM(A2; A4; A6; A8); 0);
б) =IF(AND(A2>1000; A4>1000; A6<1000; A8<1000); MIN(A2; A4; A6; A8); 0);
в) =IF(AND(A2>1000; A4>1000; A6<1000; A8<1000); 0; MAX(A2; A4; A6; A8);
г) =IF(AND(A2>1000; A4>1000; A6>1000; A8<1000); 0; SUM(A2; A4; A6; A8).

9.  Кой от следните изрази не е правилна формула:
а) =A55/D98;     б) =A55\$D98;  
в) =A$5/$D98;     г) =$A$55/$D98? 

10. За представяне изменението на някаква величина в продължение на много години НЕ е под-
ходящо използването на:
а) диаграма Column; б) диаграма Pie; в) диаграма Line; г) диаграма Bar.
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11. В документ създаван с MS Word се налага използването на знака „⅞“. Въвеждането му може 
да стане чрез:
а) въвеждане на знаците 7, / и 8;  б) въвеждане на знаците 7, : и 8; 
в) с командата Insert\Symbol;    в) не е възможно..   

12. Командата Table/Insert/Rows Above в MS Word ще вмъкне:
а) нов ред преди текущия;   б) нов ред в началото на таблицата;
в) нов ред в края на таблицата;  г) нов ред след текущия.

13. За една клетка на таблица в MS Word е изпълнена командата Split Sells с параметрите показа-
ни в диалоговия прозорец вляво. Какъв ще бъде резултатът: 

а)  ; б) ;

в) ; г) ?

14. Командата за вмъкване на съществуваща електронна таблица в текстов файл е:
а) Insert/File;  б) File/Import;  в) Insert/Object; г) Table/Insert/Table.

15. Какъв е ефектът от свързването на „активен“ обект към презентация в MS PowerPoint:
а) всяко изменение в оригиналния обект се отразява в презентацията; 
б) всяко изменение в оригиналния обект се отразява в презентацията и обратно; 
в) всяко изменение в свързаното копие се отразява в оригнала; 
г) нито едно от горните?

16. На компютър без инсталирана MS PowerPoint презентация:
а) може да се разгледа, ако е съхранена като Presentation (*.ppt); 
б) може да се разгледа, ако е съхранена като Design template (*.pot);
в) може да се разгледа, ако е съхранена като Power Point Show (*.pps); 
г) не може да се разгледа.

17. Предимството от добавяне на изображения към презентация е, че:
а) броят на слайдовете ще се увеличи; 
б) времето за представяне ще намалее;
в) изображението може да е по-информативно от текста; 
г) при добавяне на изображение няма опасност да се допусне правописна грешка.

18. Кой от следните звукови формати не може да се използва за вмъкване в презентация:
а) wav;      б) mid;   
в) mp3;      г) всички посочени са допустими?

19. IRC, ICQ, Skype са:
а) операционни системи; 
б) файлови формати; 
в) програми, предлагащи вид Интернет услуга; 
г) архивиращи програми.

20. Технологията за свързване не компютър към Интернет ADSL използва:
а) коаксиален кабел;    б) телефонна линия;
в) радио-предавател;    г) спътник.


