
 

Тест №2 върху модул “ИT и съвременни компютърни системи”  

по Информационни технологии  за ХII клас 

 

  

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

 

1. Какво се случва с данните на твърдия диск, когато компютърът бъде изключен? 1т. 

а) Данните се загубват безвъзвратно    в) Нищо, данните си остават там 

б) Автоматично се прави копие на данните   г) Данните се отпечатват   

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. Напишете размера 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: 

2..................................., изходни, комуникационни и 3..........................................................  

Чрез 4........................................  устройства потребителят получава резултатите от зададените 

команди към процесора. Примери за такива устройства са монитор, слушалки, 5.................................. 

и 6....................................  

Чрез 7........................................................ устройства един компютър обменя данни с други компютри.  

Типични представители на този вид са съоръженията за изграждане на компютърни мрежи, модеми, 

суичове и 8...............................................  

Думи за въвеждане: периферия, изходни, входно-изходни, входни, запомнящи, комуникационни, 

скенер, принтер, тонколони, камера, рутери  

  

5. Компонентите на компютърната система, извън компютърната кутия се наричат: - 1т 

а) портове;    в) периферия;      

б) контролери;     г) драйвери  

  



1. 

2. 3. 

4. 

  

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 оперативната памет е:  - 1т. 

a) да съхранява историята на сърфирането в интернет;      

б) да съхранява архивите от музикални клипове;  

в) да съхранява програми, необходими за работата на компютъра;  

г) да съхранява работещите в определен момент програми и данни, с които те работят;  

  

8. За кой от двата основни вида памет в компютъра се отнася следно определение: използва 

се за временно съхранение на данни, които след изключване на компютъра се губят? 

а) RAM   б) ROM        1т.  

 

9.  На кое от следните устройства за съхранение на данни може да се запише най-много 

информация?           1т.  

а) CD-ROM  

б) Zip disk  

в) Floppy disk 

г) Hard disk 

 

10. Вярно ли е, че наличието на повече оперативна памет в компютъра ще позволи 

извършването на повече задачи едновременно?      1т.  

а)  да  

б)  не 

 

11. Кое от следните твърдения е вярно за CD-ROM?      1т.  

а) Може да съхранява до десетки гигабайти  

б) Може да съхранява приблизително 700 MB  

в) Може да съхранява до 1.44 MB 

г) Може да съхранява от 100 MB до 250 MB 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

5. 



 

12. Един мегабайт съдържа?         1т.  

а) 1 024 b.  

б) 1 000 B.  

в) 1 024 B. 

г) 1 024 KB. 

 

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

 ASUS VG245HE 24" LED TN, FullHD, 1ms, 

75Hz, FreeSync, FlickerFree, HDMI  

 8 GB 2133 MHz DDR4 

 1TB SATA 7200 оборота/м 

 Intel Core i5-7400 Kaby Lake Quad Core 

(3Ghz up to 3.5 Ghz, 6MB Cache, 14nm, 65W) 

 High Power Gigabyte Dual Band AC Wifi 

Adapter + Bluetooth 5.0 

 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 

 Nvidia GTX 1050ti 4GB DDR5 

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: 

 

30т. 29т. 28 т. 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 

 


