Примерен тест за състезателна група V-VII клас
на Национален кръг на олимпиадата по ИТ
1.

Кое от изброените е само изходно устройство:
а) скенер
б) твърд диск
в) монитор
г) модем

2.

Кое не е основна информационна дейност:
а) натрупване
б) съхраняване
в) обработка
г) четене

3.

Операционната система е системен софтуер за:
а) откриване на вируси и възстановяване на инфектираните файлове
б) превод на програми, написани на даден език на програмиране, в
машинен код
в) управление на ресурсите на компютъра и поддръжка на потребителския
интерфейс
г) спазване на ергономични норми при експлоатация на компютърната
система

4.

Операционната система e:
а) част от хардуера
б) част от софтуера
в) интегрална схема
г) част от фърмуера

5.

Предназначението на клавиша Delete е за:
а) изтриване на символа пред маркера (вляво от маркера)
б ) изтриване на символа след маркера (вдясно от маркера)
в) изтриване на символа под маркера
г) изтриване на символа над маркера

6. 1 ТiВ (тебибайт) е равен на:
а) 1024 КВ
б) 1024 МВ
в) 1024 В
г) 1024 GB
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7. Кой от следните файлови формати не е архив?
а) ZIP
б) RAR
в) ACE
г) XLS
8. Коя от изброените програми не е антивирусна?
а) AVG
б) NOD32
в) WINZIP
г) Norton AntiVirus
9 . При компютърната текстообработка буферът (clipboard) се използва при
операцията:
а) форматиране
б) маркиране
в) номериране
г) копиране
10. Дадена е картинката от фиг. 4. Използваме
инструмента за запълване в следната
последователност: първо избираме червен цвят и
(1) запълваме покрива, после (2) зелен цвят и
запълваме тревата; след двете действия, цветът на
слънцето ще е:
а) зелен
б) червен
в) бял
г) кафяв
11. Кой от посочените адреси е валиден имейл адрес?
а) www/info@yahoo.com
б) www.info.com
в) info@yahoo.com
г) http://www.info.com
12. Кое от изброените не е браузър:
а) Internet Explorer
б) Opera
в ) Windows Explorer
г) Mozilla Firefox
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