
Информационни технологии – 8 клас  Тест  №1        Вариант 1 

 

1. Кой е изобретателят на клавиатурната подредба?  - 1 т. 

a. Август Дворак 

b. Джордж Бул 

c. Дъглас Егълбарт 

d. Джон Атанасов 

2. Към кой етап от развитието на компютърната техника ще се отнесе 1834г. – аналитичната 

машина на Чарлз Бабидж?   - 1 т. 

a. Механичен 

b. Електромеханичен 

c. Електронен 

3. Кое поколение компютри са използвали като основен елемент интегрални схеми?  - 1 т. 

a. Първо 

b. Второ 

c. Трето 

d. Четвърто 

4. Кое е операционна система: - 1 т. 

a. Linux 

b. Excel  

c. Pascal 

d. WinRAR 

5. Избройте 3 входни устройства!   – 3 т. 

1..................................... 2..................................... 3.....................................  

6. Запишете критерий за търсена на снимка с разширение JPG, чието име завършва с 1962! – 1т. 

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

7. Попълнете липсващото понятие! .......................................... е резервно копие на данни, което дава 

възможност за възстановяване в случай на загубване/ изтриване.  - 1т. 

8. Напишете кои са елементите на следната компютърна конфигурация: - 7 т. 

.............................................CPU: Intel Core i5-2500K /3.3G/6MB/BOX s.1155  

.............................................HDD: 500GB 7200/SATA3/16MB  

.............................................RAM: DDR3 2x4GB 1600MHz  

.............................................DVD: SATA Black  

.............................................MB: GIGABYTE P67A-D3-B3/P67/ s.1155  

.............................................Monitor: PHILIPS 221S3LCB/00 21.5" Wide TFT LCD 5ms  

Какво е значението на маркираната характеристика? ........................................................ 

9. В кой от потребителските акаунти действията на потребителя са силно ограничени по 

отношение на промяна на системни настройки, запис на компактдискове, инсталиране и 

деинсталиране на програми:   -1 т. 

a. Администраторски; 

b.  Лимитиран; 

c.  Гост. 

10. Как се нарича софтуерът, предназначен за временно ползване  ? - 1т. 

a. Free software 

b. Freeware 

c. Shareware 

d. Alpha 

     Критерии:  11-13 точки  - Добър 4 

0 – 8 точки -  Слаб 2  14-16 точки  - Мн.добър 5 

9 – 10 точки  - Среден 3 17-18 точки  - Отличен 6 



Информационни технологии – 8 клас   Тест  №1   Вариант 2 

 

1. Кой е изобретателят на електронноизчислителната машина АВС?  - 1 т.  

a. Август Дворак 

b. Джордж Бул 

c. Дъглас Егълбарт 

d. Джон Атанасов 

2. Към кой етап от развитието на компютърната техника ще се отнесе 1897г. – Карл Браун 

открива тръба с катоден лъч?  - 1 т. 

a. Механичен 

b. Електромеханичен 

c. Електронен 

3. Кое поколение компютри са използвали като основен елемент транзистори?  – 1 т. 

a. Първо 

b. Второ 

c. Трето 

d. Четвърто 

4. Кое е приложен софтуер с общо предназначение: - 1 т. 

a. Linux 

b. Excel  

c. Windows 

d. WinRAR 

5. Избройте 3 изходни устройства!  – 3 т. 

1..................................... 2..................................... 3.....................................  

6. Запишете критерий за търсена на текстови файлове, чийто имена започват с буква D! – 1 т.  

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

7. Попълнете липсващото понятие! ............................................................ - този компонент осигурява 

на компютъра възможността да възпроизвежда и записва звук.   – 1т. 

8. Напишете кои са елементите на следната компютърна конфигурация:   - 7 т. 

.............................................CPU: Intel Core i5-2500K /3.3G/6MB/BOX s.1155  

.............................................HDD: 500GB 7200/SATA3/16MB  

.............................................RAM: DDR3 2x4GB 1600MHz  

.............................................DVD: SATA Black  

.............................................MB: GIGABYTE P67A-D3-B3/P67/ s.1155  

.............................................Monitor: PHILIPS 221S3LCB/00 21.5" Wide TFT LCD 5ms  

Какво е значението на маркираната характеристика? ........................................................ 

9. В кой от потребителските акаунти действията на потребителя не са ограничени по отношение 

на промяна на системни настройки, запис на компактдискове, инсталиране и деинсталиране на 

програми:   -1 т. 

a. Администраторски; 

b.  Лимитиран; 

c.  Гост. 

10. Как се нарича софтуерът, който се разпространява свободно? - 1т. 

a. Free software 

b. Freeware 

c. Shareware 

d. Alpha 

 

 

     Критерии:  11-13 точки  - Добър 4 

0 – 8 точки -  Слаб 2  14-16 точки  - Мн.добър 5 

9 – 10 точки  - Среден 3 17-18 точки  - Отличен 6 



 

Информационни технологии – 8 клас  Тест  №1   Вариант 3 

 

1. Кой е изобретателят на компютърната мишка?   - 1т. 

a. Август Дворак 

b. Джордж Бул 

c. Дъглас Егълбарт 

d. Джон Атанасов 

2. Към кой етап от развитието на компютърната техника ще се отнесе 1945г. – Джон Моучли и 

Джон Екерт - проектират и създават ENIAC ? - 1 т. 

a. Механичен 

b. Електромеханичен 

c. Електронен 

3. Кое поколение компютри са използвали като основен елемент електронни лампи? – 1 т. 

a. Първо 

b. Второ 

c. Трето 

d. Четвърто

 

4. Кое е приложен софтуер - инструменти:  - 1 т. 

a. Linux 

b. Excel  

c. Windows 

d. WinRAR 

5. Избройте 3 входно-изходни устройства!  – 3 т. 

1..................................... 2..................................... 3.....................................  

6. Запишете критерий за търсена на всички презентации!  - 1 т. 

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

7. Попълнете липсващото понятие! Въпреки че работата му остава незабелязана от потребителя, 

без ......................... за определено устройство операционната система не е в състояние да 

комуникира с него.  - 1 т. 

8. Напишете кои са елементите на следната компютърна конфигурация: - 7 т. 

.............................................CPU: Intel Core i5-2500K /3.3G/6MB/BOX s.1155  

.............................................HDD: 500GB 7200/SATA3/16MB  

.............................................RAM: DDR3 2x4GB 1600MHz  

.............................................DVD: SATA Black  

.............................................MB: GIGABYTE P67A-D3-B3/P67/ s.1155  

.............................................Monitor: PHILIPS 221S3LCB/00 21.5" Wide TFT LCD 5ms  

Какво е значението на маркираната характеристика? ........................................................ 

10. В кой от потребителските акаунти потребителят няма права за промяна на системни настройки, 

запис на компактдискове, инсталиране и деинсталиране на програми:   -1 т. 

e. Администраторски; 

f.  Лимитиран; 

g.  Гост. 

11. Как се нарича софтуерът, който се разпространява безплатно? - 1т. 

a. Free software 

b. Freeware 

c. Shareware 

d. Alpha 

     Критерии:  11-13 точки  - Добър 4 

0 – 8 точки -  Слаб 2  14-16 точки  - Мн.добър 5 

9 – 10 точки  - Среден 3 17-18 точки  - Отличен 6 


