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Тест по Информационни технологии за 7. клас – ИЗХОДНО ниво

Име, фамилия ..........................................................................................., клас ............., №  .............

1.  В конфигурацията на компютър е записано: Athlon 64 X2 4600+ 2.4GH (AM2). Това означава, 
че процесорът има работна честота:
а) 64 GHz;   б) 4600 GHz;  в) 2.4 GHz;  г) 64x2 GHz.

2.  В конфигурацията на компютър е записано: 1GB(2x512) DDR2-800 A-data. Това означава, че 
оперативната памет е с обем:
а) 1024 MB;  б) 1000 MB;  в) 512 MB;  г) 800 TB.

3.  Компютърният вирус е:
а) програма за защита на важна информация в компютъра;
б) програма за защита от „приложения-вредители”;
в) програма за архивиране на важна информация;
г) програма „паразит”, която се възпроизвежда и разпространява обикновено с цел да нанесе вреди.

4.  Командата за сливане на клетки в MS Excel е:
а) Merge Cells;  б) Wrap text;  в) Shrink to fi t;  г) All cells.

5.  В MS Excel завъртането на 90° на текст в клетка е:
а) възможно;     б) невъзможно; 
в) възможно само за клетки с дати;  г) зависи от версията на MS Excel.

6.  Кой от следните изрази представлява формула, в която участват абсолютни адреси на клетки:
а) =A55/D98;  б) =A55\$D98;  в) =A5$5\$D98;  г) =$A$55/$D98.

7.  За представяне на процентно съотношение между отделните части на едно цяло е удачно да се 
използва:
а) диаграма Column; б) диаграма Line; в) диаграма Pie; г) диаграма Bar.

8.  В документ създаван с MS Word, се налага използването на знака „‰“. Въвеждането му може 
да стане чрез:
а) Shift и %;  б) Insert/Picture; в) не е възможно; г) Insert/Symbol.

9.  Командата Table/Insert/Columns to the Right ще вмъкне:
а) нова колона като последна;  б) нова колона като първа;
в) нова колона вдясно от маркираната; г) нова колона вляво от маркираната.

10. Командата за прехвърляне на съдържанието на един текстов файл в друг е:
а) Insert/File;  б) File/Import;  в) Insert/Break;  г) Table/Insert/Table.

11. Коя двойка обекти наричаме „активни“ в MS PowerPoint:
а) диаграми и текст;    б) диаграми и таблици; 
в) таблици и изображения;   г) таблици и текст?

12. Възможно ли е една презентация да се разгледа чрез MS Word?
а) Да, с преносим компютър. 
б) Зависи от версията на MS Word.
в) Да, ако се съхрани в друг формат. 
г) Не, не е възможно.

13. Предимството от добавяне на звук към презентация е, че:
а) броят на слайдовете ще намалее; 
б) обемът на файла ще намалее;
в) не е необходимо тя да се планира; 
г) тя става по-привлекателна.
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14. Кой от следните формати може да се използва за вмъкване в презентация:
а) avi;   б) mpg;   в) mp3;   г) wmv?

15. Специализираните фирми за доставка на Интернет се наричат:
а) providers;  б) ADSL;  в) accounts;  г) relay.

16. WWW е абревиатура на:
а) Word Web Work;     б) World Wide Web;
в) Word Work Wide;       г) World Worst Web.

17. Лентата на задачите в даден момент изглежда така:

Това означава, че са стартирани:
а) 3 приложения; б) 7 приложения; в) 6 приложения; г) 2 приложения.

18. В следната таблица са въведени данни за група ученици. За да се извърши сортиране по ко-
лоната Ср. Успех е необходимо да се маркира областта от клетки:

 

а) A1:E1;
б) B2:E7;
в) A2:E7;
г) E2:E7.

19. В следната таблица са въведени продажбите на фирма за предходната календарна година. В 
клетката В2 е въведена формула. Посочете коя е тя.

а) =IF(AND(A2>1000; A4>1000; A6<1000; A8<1000); 
SUM(A2; A4; A6; A8); 0)
б) =IF(AND(A2>1000; A4>1000; A6<1000; A8<1000);
MIN(A2; A4; A6; A8); 0)
в) =IF(AND(A2>1000; A4>1000; A6<1000; A8<1000); 
MAX(A2; A4; A6; A8); 0)
г) =IF(AND(A2>1000; A4>1000; A6<1000; A8<1000);
0; SUM(A2; A4; A6; A8))

20. В кой от случаите може да бъде извършено обединяване на клетки от таблица в MS Word:

а)   ; б) 

в)  ; г)  ?


