
ИЗХОДНО НИВО
по Информационни технологии за V клас

име, фамилия ...................................................................., клас ............., № …..

1. Свържи програмите с дейностите, които могат да се извършват с тях:

Windows Media Player
Microsoft Word
Paint
Microsoft PowerPoint
Voice Recorder
Microsoft Excel
Microsoft Edge

разглеждане на информация в интернет
таблично представяне на данни и изчисления
възпроизвеждане на звук и видео
текстообработка
запис на звук
създаване и обработване на изображения
създаване на презентации

Получени точки

2. Кое от твърденията е вярно? 
А) информацията, която се въвежда в компютъра, се записва като комбинации от 0 и

1;
Б) програмата Paint дава възможност за анимиране на графични обекти;
В) с програмата Windows Media Player може да се записва видео;
Г) при форматиране на символи се задава подравняване на текста.

Получени точки

3. Кое от посочените устройства е комуникационно? 
А) микрофон;
Б) модем;
В) камера;
Г) слушалки.

Получени точки

4. Коя от посочените характеристики се задава при форматиране на параграфи? 
А) шрифт;
Б) стил;
В) размер;
Г) междуредово разстояние.

Получени точки

5. Коя от изброените трансформации на изображение може да се извърши чрез
графичен редактор? 

А) свиване;
Б) разтягане;
В) накланяне;
Г) всички отговори са верни.

Получени точки

6. Кое от твърденията е грешно? 
А) всяка презентация трябва да има заглавен слайд;
Б) при изготвяне на презентация трябва да се спазва правилото 6х6;
В) дизайнът на всеки слайд в презентацията трябва да е различен;
Г) изображенията в слайда трябва да са съобразени с текста.



Получени точки

7. Запиши думите на съответните места в текста.

хардуер, Slide Show, операционна система, работен лист, модемът, диаграмите

............................... е устройство, което се използва за връзка с интернет.
Съвкупността  от  програми,  които  управляват  работата  на  компютъра  се

нарича .........................................
Апаратната част на компютъра се нарича  ......................
Режим .......................................... се използва за представяне на презентация.
…………………………. служат за графично представяне на данни.
Sheet1 е име на ...................................... в програмата Microsoft Excel.

Получени точки

8. Допусната  е  грешка  при  въвеждането  на  текста.  Опиши как  може  да  бъде
редактирана. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................

Получени точки

9. Посочи  бутон,  който  фигурира  във  всички  диалогови  прозорци.  Опиши
предназначението му. 

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Получени точки

10.  Как се нарича изобразената част от прозорец? 
.............................................................................. 

Опиши предназначението на посочените елементи.

Получени точки



ОЦЕНКА

Оценката се пресмята по формулата: 2 + общата сума от точки

Дата: Подпис на преподавателя:


