
Тест №1 върху модул “ИT и съвременни компютърни системи”  

по Информационни технологии  за ХII клас 

  

Име: …………………………..………………………..………...…клас ……. № …….дата…………....  

  

1. Апаратната част на компютърната система е известна под името:      1т. 

а) софтуер;    в) операционна система; 

б) хардуер;    г) дънна платка.  

  

2. Какво означава техническата характеристика на посочения компонент от компютърната 

конфигурация?                                 1т.  

 Компонент  Технически характеристики  

 CPU  Intel ® Core™i7 920 (2.66 GHz, 8MB, LGA1366) BOX  

 RAM  3x1GB DDR3, 1600 MHz Corsair TR3X3G1600C9, XMS3  

  

 а) тип на процесора;    в) тактова честота на процесора;   

 б) кеш памет на процесора;  г) оборотите на твърдия диск  

  

3. Каква е скоростта на оперативната памет в зададената по-долу компютърна 

конфигурация.                               1т. 

  

 Компонент  Технически характеристики  

 CPU  Intel ® Core™i7 920 (2.66 GHz, 8MB, LGA1366) BOX  

 RAM  3x1GB DDR3, 1600 MHz Corsair TR3X3G1600C9, XMS3  

  

Отговор: ..............................................   

 

4. Поставете пропуснатите думи в текста.                               8т.  

Основните компоненти на компютърната система се свързват с външни устройства, наречени  

1.............................................................. В зависимост от функциите им устройствата се разделят на: 

входни, 2.............................................., запомнящи и комуникационни.   

Чрез 3....................................... устройства централният процесор получава информация под формата 

на данни, програми, указания и др. Примери за такива устройства са клавиатура,  

4...................................., микрофон, камера, 5..................................................   

6................................... устройства се различават помежду си по използваната технология за 

съхраняване на данните – магнитни, 7................................. и др. Примери за такива устройства са 

дискета, CD/DVD, 8............................................. и др.   

Думи за въвеждане: периферни, изходни, входно-изходни, , входни, мишка, скенер, принтер, 

монитор, запомнящи, оптически, флаш памет  

  



3. 

5. Компютърна програма, която позволява на програми от високо ниво да взаимодействат с 

хардуерно устройство се нарича:                                1т.  

а) софтуер;   в) периферия;  

б) връзка;    г) драйвери 

  

6. Използвайте легендата под картинката и запишете посочените портове   5т.  

  5.  

 

 

 

  

 

PS/2 порт за мишка    VGA/D-Sub порт за монитор  

PS/2 порт за клавиатура   HDMI порт 

LAN порт     USB 2.0 порт  

Аудио порт     USB 3.0 порт  

 

7. Най-точното измежду следните определения за ролята на централния процесор е:              1т.  

а) скоростта на обмен на данните;      

б) да изпълнява всички стартирани от потребителя програми,;  

в) да съхранява всички програми и нужни за ежедневната работа 

данни; 

г) да осигурява достъпа до Интернет;  

  

8. В какво се измерва тактовата честота на процесора?               1т. 

а) bytes    в) megabytes  

б) kilobits per second  г) gigahertz 

 

9. Компютърът е току-що изключен. Какво се случва със съдържанието на ROM паметта?  

1т. 

а) Зависи от това дали сте запазили работата си преди изключването.  

б) Съдържанието се губи, когато компютърът се изключи. 

в) Нищо. Съдържанието е фиксирано и не може да се променя.  

г) Зависи дали коректно е приключена работата с компютъра. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

5. 

1. 

4. 

2. 



 

10. Възможно ли е да увеличите RAM паметта на вашия компютър, като добавите 

допълнително?           1т.  

а) да      б) не 

 

11. Нека предположим, че е отворен нов документ, въведен е текст и след това е запазен. Къде 

се е съхранявала информацията преди и след съхраняването?    1т. 

а) Първо в RAM паметта, а после в ROM.  

б) Първо в ROM паметта, а после на твърдия диск.  

в) Първо на твърдия диск, а после в RAM паметта. 

г) Първо в RAM паметта, а после на твърдия диск. 

 

12. Колко е средната големината на твърдия диск на нов компютър?   1т. 

а) 1TB  

б) 8 GB  

в) 70 GB 

г) 32 b 

 

13. Разгледайте предложената компютърна конфигурация и отговорете на въпросите:         7т  

 BenQ GW2270H 21.5" LED VA, FullHD, 5ms, 

FlickerFree, DVI 

 8GB DDR3 1600MHz 

 120 GB SSD 

 1TB SATA 7200 оборота/м 

 AMD FX-6300 Six-Core (3.50 Ghz up to 

4.1GHz, L2 Cache 6 MB, L3 Cache 8MB, 32 nm, 

95 W) 

 High Power Gigabyte Dual Band AC Wifi 

Adapter + Bluetooth 5.0 

 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 

 AMD Radeon RX560 4GB DDR5 128bit 

1. Каква е тактовата честота на процесора?  

2. С колко ядра е процесора?  

3. Колко е RAM паметта? 

4. Какъв е размерът на екрана? 

5. С какъв вид дискови носители разполага? 

6. Има ли възможност за безжична връзка с 

интернет 

7. Запишете данните на видео картата. 

 

  

Критерии за оценка: 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

6,00 5,87 5,73 5,60 5,47 5,33 5,20 5,07 4,93 4,80 4,67 4,53 4,40 4,27 4,13 4,00 3,87 3,73 3,60 3,47 3,33 3,20 3,07 2,00 

 


