
ВХОДНО НИВО
по Информационни технологии за V клас

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

1. Свържи изображенията с наименованията им:
          

         смартфон настолен компютър лаптоп       таблет

Получени точки

2. Кое от посочените твърдения е вярно? 
А)  всяко  устройство,  което  използва  електричество,  се  нарича  цифрово

устройство;
Б) информационните технологии предоставят възможност да се събира,

съхранява,  обработва  и  разпространява  информация  с  помоща  на
компютърни системи;

В) информационни технологии се наричат начините за разпространение
на информация чрез вестници и списания;

Г) най-важното устройство на компютъра е мониторът.

Получени точки

3. Чрез кое от посочените устройства се извежда информация от
компютъра? 

А) клавиатура;
Б) мишка;
В) монитор;
Г) микрофон.

Получени точки

4. Чрез  коя  от  посочените  програми  могат  да  се  създават  и
обработват изпображения? 

А) Calculator;
Б) Google Chrome;
В) Paint;
Г) Notepad.

Получени точки

5. Принтерът е устройство за:
А) въвеждане на информация в компютъра;
Б) гледане на филми;
В) пресмятане на числови данни;
Г) отпечатване на информация върху хартия.

Получени точки

6. Чрез  коя  от  програмите  може  да  се  разглежда  информация  в



интернет?
А) Internet Explorer;
Б) Google Chrome;
В) Microsoft Edge;
Г) всички отговори са верни.

Получени точки

7. Кое  от  посочените  устройства  се  управлява  от  операционна
система?

А) компютър;
Б) смартфон;
В) таблет;
Г) всички отговори са верни.

Получени точки

8. Понятието софтуер се използва за: 
А) всички технически компоненти на компютърната система;
Б) всички компютърни програми;
В)  съвкупността  от  техническите  компоненти  и  програмите,  които  са

необходими за работата на компютъра;
Г) няма посочен верен отговор.

Получени точки

9. Посочи три дейности, които могат да се извършват с помощта на
компютър.
1) ...................................................................................................
2) ...................................................................................................
3) ...................................................................................................

Получени точки

10.  Запиши  наименованията  на  три  компютърни  компонента
(устройства)  и тяхното предназначение.
1) ..........................................................................................................

.....................
2) ..........................................................................................................

....................
3) ..........................................................................................................

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

Получени точки

ОЦЕНКА

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



Дата: Подпис на преподавателя:


