Входящ тест за 8 клас по информационни технологии

Име, фамилия: .............................................................................................. Номер в клас:............ Клас:........

1. Разгледайте предложената компютърна конфигурация и отговорете на въпросите:
MB: ASROCK P4I65G/I865G/VGA/478
CPU: CELEROND 320/2.4G/533/256K
RAM: DDR 512MB, 400MHz
HDD: 80GB HITACHI 7K80/7200/2M
DVD: CDRW/DVD 52X32X52 16x
FDD: 1,44 MB
Optical mouse
Keyboard: Standart

Каква е тактовата честота на процесора?............
Каква е големината на твърдия диск?................
Колко е оперативната памет?..............
Има ли устройство за дискети?.............
Могат ли да се записват DVD дискове?............

2. За стандартен 17 инчов монитор, коя е подходящата разделителна способност:
¨ 800 х 600
¨ 1024 х 768
¨ 1280 х 960
¨ 1280 х 1024
3. Вярно ли е, че файловите вируси причиняват правописни и стилистични грешки в текстови
документи, презентации и електронни таблици:
¨ да
¨ не
4. Какво трябва да се въведе в клетката D4, за да се изпише в E4 сумата 72.00 лв, която се
изчислява по формулата =B4*C4*(1D4):

¨
¨
¨
¨

=IF(C4<20;0.1;0.15)
=IF(C4<20;0.15;0.1)
=IF(C4<10;0.1;0.15)
=IF(C4>20;0.1;0.15)

5. За графично представяне на промяната в курса на долара спрямо лева, е подходящо да се
избере:
¨ правоъгълна диаграма
¨ кръгова диаграма
¨ точкова диаграма
¨ линейна диаграма
6. Вярно ли е, че при изнасяне на презентация пред аудитория е необходимо представящият да
се движи бързо и непрекъснато, за да задържи вниманието на публиката:
¨ да
¨ не
7. В кой от предложените слайдове е представена по найподходящ начин информация за
нарастването на потребителите на Интернет в различни държави:

c

c

c
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8. Какво означава емотиконът ;)
¨ усмивка
¨ недоволство
¨ одобрение
¨ намигване
9. Попълнете пропуснатите думи в текста като използвате част от предложените думи под
него:
Днес достъпът на ........................ до Интернет се осъществява с посредничеството на фирми,
наречени ........................ на Интернет ........................ Съществува голямо разнообразие на
видовете връзки, на тяхната скорост и цена. Скоростта за предаване на данни в мрежата се
измерва в ........................ за секунда (bps). Найевтиният, но с найниска скорост начин за връзка е
чрез телефонната мрежа като се използва ........................ С поголяма скорост на обмен са
широколентовата връзка, цифровите линии, кабелната връзка, в това число и мрежата на
кабелните телевизии. В последно време ................................... достъп до Интернет е безплатна
услуга, която се предлага от университети, международни летища, библиотеки и някои
заведения за хранене.
Думи за въвеждане: модем, безплатния, безжичният, клиент, потребител, битове, байтове,
компютър, доставчици, вносители, осигуряване, услуги.

