
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Информационни технологии ЗУЧ 
Клас: 6, учебен час по седмично разписание - 6 

Дата/ден от седмицата: 1 12 2020 – вторник 

    Тема на урочната единица/страница: Проверка на знанията и уменията за работа с  MS 

Wowd                                           КОНТРОЛНА РАБОТА 

1. Текстообработващите програми се използват за: 

а) създаване на графични изображения;            б) създаване на филми; 

 в) въвеждане, редактиране, оформяне на текст;                     1 т 

2. Коя е основната съставна единица на текста? 

а) знак      б) дума          в) ред     г) изречение                   1 т 

 

3. При текстообработка клавишът Enter се използва за: 

 а) започване на ново изречение;  б) преминаване на нова страница;  

 в) започване на нов абзац.           1 т 

 

4. На кой панел се намират бутоните за вмъкване на изображения: 

а) Illustrations                б)Page Setup                     в) Editing                                     г)Font 1 т 

 

5. Размерът на белите полета на страница се извършва с бутона: 

а) Page Number               б) Size                        г) Margins                          г)Orentation                  1 т 

 

6. При компютърната текстообработка абзацът е: 

 а) последователност от думи, завършваща с препинателен знак за край 

 б) последователност от изречения, завършваща със специален знак за край на абзац 

  в) част от документа с еднотипна структура и оформление 

  г) всеки ред                                                                                                                                      1 т

  

7.  Кой от показаните бутони се използва за задаване на булети на абзаците: 

а)                   б)                      в)                     г)                               1 т 

 

8. Един абзац може да се подравни: 

а)  ляво, дясно, горе, долу                         б) ляво, дясно, едностранно, двустранно 

в)  ляво, дясно, центрирано, двустранно        г) ляво, дясно, преди, след     

                                                                                                                                                              1 т 

9. С коя команда се оформя отстъп на първия ред на абзац: 

 а) Special                  б) Before                      в)  Line spasing                    г)  Left    1 т 

 

10. Кой е диалоговият прозорец за форматиране на абзац: 

а) Find and Replace                б)  Paragraph                      в) Page Setup                  г) Font           1 т 

 

11. Clip Art e: 

  а)    редактор, чрез който се чертаят геометрични фигури 

  б)    група от шаблони за художествени надписи 

  в)  програма за рисуване                  г)  галерия с картинки     1 т 

 

12. Кой от посочените бутони се използва за избор на шрифт: 

  а)    Font                         б)  Bold                         в) Italic                         г)    Font Size   1 т 

   

 

13. Попълнете пропуснатото: 
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1. MS Word се стартира от ……………………………………………………………… 

2. Стандартното разширение на текстов файл, създаден с Word, е ……………… 

3. Край на абзац се въвежда чрез клавиша ………………………………………… 

4. Клавишът Caps Lock служи за ……………………………………………………  4 т 

 

14. С коя команда се задават номера на страниците: 

    а)  Insert/Picture           б)Insert/Break         в) File/Page Setup       г) Insert/ Page Numbers 1 т 

 

15. Размерът (Size) на символите се измерва в: 

  а)    пиксели         б)    сантиметри              в)  милиметри               г)  пунктове  1 т 

 

16. При форматиране на символи: 

  а)    се задава шрифт, размер и цвят на символите 

  б)    се определят междуредовите разтояния 

  в)    се определя формат на листа за печат 

  г)  се задават размерите на наборното поле       1 т 

 

17. БДС стандартът използва: 

  а)    символи, който не съществуват на клавиатурата 

  б)    буквите написани под латинските букви 

  в)    само препинателни знаци 

  г)    съответствие на буквите от кирилицата и латиницата     1 т 

 

18. Двустранно подравняване на параграф се задава с характеристиката... 

а) justifiy;          б) center;                    в) outside;                      г) bottom.    1 т 

 

19. Ако без да искате изтриете текст можете ли да го възстановите? 

  а)  да, с команда Replace                      б) да, с команда Undo 

  в)  да, с команда Redo                           г) не, ще го набера отново    1 т 

 

20. Кой от файловете е създаден с MS Word 

  а) Lisica.wrd            б)  Lisica.pas            в) Lisica.docx             г)Lisica.xls   1 т 

 

21.Преди да се форматира даден текст той трябва да се 

  а)  маркира         б)  изтрие             в) редактира           г)  не може да се форматира  1 т 

 

22. С коя команда ще отпечатате документа си? 

 а) File/ Print Preview           б) File/Page Setu               в) File/Print              г)Format/Print 1 т 

 

Скала за оценяване   

Общ брой точки: 25                                                             Брой точки:…………………………  

22 – 25 т Отличен 6                        

18 – 21 т Мн. добър 5                                                          Оценка:……………………………….   

14 – 17 т Добър 4                            

10 – 13 т Среден 3                                                                Преподавател:……………………. 

под 9 т Слаб 2                                                                  

 

 

 


