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

Текстообработка
1.
зад. Кое от изброените не е текстообработваща система?
А) MS Word;
Б) WordPad;
В) NotePad;
Г) Word Perfect.
2. зад. Клавишът Enter се използва за...
А) преминаване на нов ред;
Б) започване на нов параграф;
В) започване на ново изречение;
Г) преминаване на нова страница.
3. зад. Размерът на символите се измерва в...
А) инчове; Б) пуктове; В) милиметри;
Г) няма специална мерна единица.
4. зад. Преди да бъде изтрит даден текст, той трябва да бъде...
А) редактиран;
Б) копиран;
В) избран;
Г) форматиран.
5. зад. При копирането (изпълнението на командата Copy) оригиналът се...
А) запазва; Б) изтрива; В) премества в началото на текста; Г) премества в края на текста
6. зад. Буквите в думата КОМПЮТЪР са форматирани с...
А) Bold;
Б) Bold и Underline; В) Bold и Italic;
Г) Italic и Underline.
7. зад. Вярно ли е, че:
Стандартният размер на шрифта, който се използва най-често при обработка на документи, е 20 pt......... .
Форматът на листа се определя от диалоговия прозорец Page Setup ..............................................
Не може да се променя ширината на колоните на таблица...............................................
Текстът в документа може да минава през картинка............................................
8. зад. Попълнете пропуснатото:
Вмъкването на таблица става, като от меню ............................... изберем Insert Table. След това в появилия
се прозорец се задава .................................... и ........................................
Компютърна графика
9 зад. Моделът RGB използва за основни цветове:
А) червен, зелен и черен цвят;
Б) червен, зелен и бял цвят;
В) червен, зелен и син цвят;
Г) бял, червен и черен цвят
10 зад. Моделът CMYK използва за основни цветове:
А) син, зелен, жълт и кафяв цвят;
Б) синьозелен, пурпурен, жълт и черен цвят;
В) червен, зелен, син и бял цвят;
Г) син, зелен, червен и черен цвят.
11 Зад При кой вид изображение качеството му се влошава при трансформации (например
увеличаване)?
А) при растерно;
Б) при векторно;
В) при растерно и при векторно;
Г) при растерно и при векторно се запазва качеството.
12 Зад Напишете графични файлови формати:
................................................................................................................................................................
Електронни таблици
13 Зад Основната градивна единица в електронна таблица е:
А) работен лист;
Б) клетка;
В)ред;
Г) колона.
14 Зад Адресът на клетка се задава чрез:
А) името на колоната и номера на реда, в които се намира;
Б) името на работната книга, в която се намира
В) името на областта, в която се намира;
Г) името на работния лист, в който се намира.
15 Зад Типът за валута в Excel е:
А) Text;
Б) Currency; В) General; Г) Number.

16 Зад За маркиране на несъседни клетки се използва клавиш
А) Enter;
Б) Shift;
В) Ctrl;
Г) Alt.
17 Зад Коя от формулите е изписана грешно:
А) = A1*B1/3;
Б) = C2/2+D2/2;
В) = (A3*B3):4;
Г) = (C4-D3)*A2.
18 Зад Средноаритметична стойност се изчислява с функцията:
А) AVERAGE;
Б) MIN;
В) MAX;
Г) SUM
19 Зад За какво се използват : -двете точки в примера (A1:A16)
А) посочват областта от клетки клетките от 1 ред 1 колона до 16 ред 1 колона;
Б) посочват адреса на клетката; В) посочват кои клетки ще сумираме;
Г) използват се като знак за деление и съответно разделят стойностите в клетките;
20 Зад Опишете има ли разлика при изпълнението на следните две формули в електронна таблица и
обяснете каква е тя:
= 4*((C1+ C3)-(D1+D3));
и
= 4*(C1+ C3)-(D1+D3);
.................................................................................................................................................................
21 Какво определя символа $, използван в израза = $A$1+$A$2?
А) смесени адреси;
Б) абсолютни адреси;
В) вързани адреси;
Г) парични единици
22 Зад Въвеждането на формула в клетка на електронна таблица започва с:
А) @;
Б) =;
В) //;
Г) #
23 Зад Адресът на клетка, която се намира на 3 ред и в 3 колона на електронната таблица е:
А) С-3
б/ С3
24 Зад MS Excel 2003

25

26

27
28
29

в/ 3:С

г/ С:3

Как ще изглежда горната формула SUM(A2:A5) въведена в клетка А6 когато
се копира в клетка B6 ?
А) SUM(B2:B5); Б) SUM(B3:B6); В) SUM(A2:B5); Г) SUM(A2:A5).
Интегриране
Зад Какво е спам (spam):
А) Прекъсване на интернет връзката;
Б) Настройка на web сървър;
В) Нежелана поща;
Г) Очаквана поща.
Зад Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera са:
А) Интернет сървъри;
Б)Защитни стени; В)Антивирусни програми;
Г) Програми за разглеждане на интернет страници;
Размера на лист А4 в сантиметри е: ..........................................................................................................
Размера на лист А3 в сантиметри е: ............................................................................................................
Размера на лист А5 в сантиметри е: .............................................................................................................

