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

1. 1024 КВ са равни на:

1В

1 МВ

1 GB

1 TB
2. Във файл с име Table.jpg е запазено:

текстов документ

електронна таблица

графично изображение

музикално произведение
3. Основните информационни дейности са: събиране, съхранение, обработване и

натрупване

разпространение

допълване

цифровизиране на информация.
4. Операционната система е съвкупност от:

хардуерни устройства

правилна за комуникация

програмни средства

приложни програми
5. Кое от посочените имена на файлове е недопустимо:

14mat789.doc

082456123.xls

Албена.jpg

Party*.bmp
6. Попълнете схемата с имената на съответните
папки и файлове, като знаете следното:
Папката Documents е подпапка на Work, в
която има файл summer.doc. Photos е папка,
което се намира в папката Work. На същото
място има файл с име Task.bmp. Папките
Summer и Spring са подпапки на Photos,
като в първата се намира файловете
Jany.jpg и Mary.jpg.
7. Попълнете пропуснатите думи в текста като използвате част от предложените думи под
него:
Всяко едно изображение е изградено от ..........................., които са разположени в правоъгълна
решетка. За да бъде вкарана за обработка в компютъра снимка на хартиен носител се използва
.......................... Негова важна характеристика е разделителната ................................. Тя определя
колко точки на единица площ може да се възприеме от устройството. При вкарване за
обработка на изображение, което ще се отпечатва покъсно подходящата стойност е .......
точки на инч.
Думи за въвеждане: скенер, точки, способност, плотер, пиксели, принтер, частици, честота, 75,
100, 300.

8. Разгледайте внимателно форматирането на текста и отговорете на въпросите:
Всяка сутрин "Денят започва". И "Тази сутрин" за пореден път ти предлагат да кажеш "Здравей,
България", макар че много българи вече са избрали "Другата България". "Защо не"? Нали докато
си млад, постоянно чуваш!: "Стани богат". Естествено е да те обземе "Треска за злато" и да искаш
"Бързи пари". Виждал си как става това "По света и у нас". Често "От местопрестъплението"
показват как някой тръгва към "Британски хоризонти", а стига до съмнителни "Любовни
квартири". А ни се иска да е “Иначе”.
Но училището не е "Стар Академи". То буди само "Размисли и страсти", а реформите те оставят
"Без думи". На контролни и изпитвания "Риск печели, риск губи". Рядко ти се случва да кажеш:
"Кльомба. Точка. Знам".
Важното е да имаш "Приятели". С тях винаги е "Искрено и лично". Но и "Биг Брадър" винаги те
гледа. Как да му гласуваш "Вот на доверие", като накрая все ти иска бележника?!
8.1. Брой думи, които са форматирани в стил курсив:.....
8.2. Брой думи, които са форматирани в стил получер:.....
8.3. Брой абзаци в текст:....
9. Свържете данните от лявата колона със съответните типове, които трябва да бъдат зададени
за тях в електронна таблица:
23 март 1983г.
Number
12,34 лв.
Date
45 800
Text
София 578,00
Currents
10. Функцията за средно аритметично в електронната таблица е:
 AVERAGE
 SUM
 MIN
 PRODUCT
11. Попълнете полетата в празната бланка на електронното писмо, като имате предвид
следното:
Предстои ви написване на писмо до вашата приятелка Божидара Ванкова, която живее в град
Варна, на ул. „Буреносен вятър” 12, бл. „Котва”, ет. 4 и има електронен адрес boby_boji@yahoo.
com, за да я поканите на рождения си ден. Писмото със същия текст искате да го изпратите и до
своя братовчедка, която живее в София, Кв. Люлин 10, бл. 208 и има електронен адрес
nina_slavcheva@abv.bg, но без това да се вижда от Божидара.

