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II. ТЕСТ
1. Драйвер се нарича:
а) устройство за съгласуване;
б) програма за управление на периферни
устройства;
в) преобразовател на информация;
г) периферно устройство.
2. Налага се да отпечатвате голямо количество текстови документи и искате
това да стане възможно най-евтино. Кой
от изброените видове принтери е найподходящ за целта:
а) мастиленоструен;
б) лазерен;
в) матричен;
г) няма значение.
3. При кой от посочените по-долу
модели данните в една база от данни се
организират в таблици, между които
съществуват специфични връзки?
а) йерархичен;
б) релационен;
в) мрежови;
г) дървовиден.
4. Във формула на електронна таблица
трябва да се използва абсолютен адрес на
клетка:
а) когато написаната формула изразява
абсолютна истина;
б) когато копието на формулата в друга
клетка не трябва да използва същата
клетка, каквато използва оригиналът;
в) когато копието на формулата в друга
клетка трябва да използва същата клетка,
която използва и оригиналът;
г) винаги.
5. Опашка съдържа следните елементи:
–5, 8, 14, –12, 3, 6 и 7. Извършени са
следните операции: Out, Out, In(9),
In(-11), Out, In(6), Out, Out. In е добавяне,
а Out е извеждане на елемент от опашката. След операциите опашката съдържа следните елементи:
а) 3 6 9 –11 6;

б) –5 8 3 –11 6;
в) –5 8 14 –12 3;
г) 6 7 9 –11 6.
6. В текстообработваща система характеристики на знаци могат да бъдат:
а) шрифт, начертание, размер;
б) шрифт, подравняване, цвят;
в) размер, отместване, цвят;
г) шрифт, отместване, размер.
7. В програма за пресмятане лице на
правоъгълник действие умножение (a*b)
погрешно е записано като събиране (a+b).
Тогава:
а) компилаторът няма да посочи синтактична грешка;
б) компилаторът ще посочи синтактична
грешка;
в) компилаторът ще посочи семантична
грешка;
г) компилаторът няма да посочи никаква
грешка, но резултатът от програмата няма
да е правилен.
8. Сборът на двоичните числа 101101 и
110010, превърнат в шестнадесетична
бройна система, е:
а) 4F;
б) 5F;
в) 15F;
г) F5.
9. Какво представлява свойството „дискретност” на компютърните алгоритми:
а) винаги се достига до резултат при
изпълнението на алгоритъма;
б) алгоритъмът решава цял клас еднотипни задачи;
в) описанието на алгоритъма се състои от
краен брой инструкции, които се
изпълняват на различими една от друга
стъпки;
г) при всяко изпълнение на алгоритъма с
едни и същи данни се получават едни и
същи резултати.
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10. Зрелостници се явяват на матура
поне на един от трите предмета:
математика, биология, география. От тях
430 се явяват на математика, 80 – на
биология, 190 – на география. От явяващите се на математика 20 се явяват на
биология и 45 – на география. От
явяващите се на география 15 се явяват и
на биология. Дванадесет зрелостници от
изброените се явяват и на трите изпита.
Колко общо са зрелостниците?
а) 632;
б) 608;
в) 712;
г) нито едно от посочените.
11. Кой от цветовите модели в компютърната графика е изграден от следните
компоненти: наситеност на цвета, цветови тон, яркост?
а) CMYK;
б) HTL;
в) RGB;
г) HSL.
12. 8192 MB са равни на:
а) 80 GB;
б) 8000 MB;
в) 8 GВ;
г) 8 285 477 В.
13. При несерифните шрифтове буквите
са:
а) ръкописни;
б) изписват се с тънки и дебели линии;
в) без елементи в краищата си;
г) с елементи в краищата си.
14. Основният елемент, изграждащ компютърната презентация, е:
а) текст;
б) изображение;
в) слайд;
г) анимация.
15. Устройствата от компютърната мрежа, които насочват пакетите по пътя им
до крайния получател, се наричат:
а) сървъри;
б) метатърсачки;
в) транслатори;
г) маршрутизатори.
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16. Какво означава „продажба на лицензирано копие на програмен продукт”:
а) продава се не продуктът, а правото той
да се ползва;
б) потребителят може да прави с продукта
каквото реши, тъй като той е негова
собственост;
в) продава се самият продукт, а не копие
на продукта;
г) всички изброени варианти.
17. Компютърът е току-що изключен.
Какво се случва със съдържанието на
ROM паметта:
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.
18. Какво създават полиморфните вируси?
а) свое копие с променящ се код;
а) макрос;
в) библиотечни файлове;
г) модул в паметта, който следи дали
приложение ще се обърне към него, за да
се промени.
19. Основното предназначение на архиваторите е:
а) разделяне на файл на няколко части;
б) записване на данни върху дискове;
в) разпознаване на вируси;
г) съхраняване в компактен вид на файлове.
20. От какво се изгражда изображението
при растерната графика?
а) от множество от обекти, изградени от
вектори;
б) от точки, оцветени по различен начин;
в) от системи уравнения;
г) от цветове и контури.

Указания към теста: Верен е само един от предложените към всеки въпрос четири
отговора. Отбележете го с х в допълнителния лист за отговори.
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I. ЗАДАЧА
Училищната библиотека на СОУ „Христо Ботев” в края на учебната година иска
да направи опис на наличните книги. Тъй като дейността е трудоемка, се обръща към
Вас с молба за съставяне на програма, която:
1. Въвежда и контролира цяло неотрицателно число N, определящо броя на
различните книги, които са не повече от 2000. За всяка книга се въвежда следната
информация: заглавие (знаков низ не по-дълъг от 40 символа), автор (знаков низ не
по-дълъг от 40 символа), издателство (знаков низ не по-дълъг от 20 символа), година на
издаване (цяло число в интервала 1900-2012), единична цена (реално положително
число), брой екземпляри за съответната книга (цяло положително число).
2. Извежда списък на всички книги, като за всяка от тях се извежда на отделен ред
последователно: заглавие, автор, издателство, година на издаване, единична цена, брой
екземпляри. Данните трябва да се отпечатат в следния формат:
Самуил; Димитър Талев; Анубис; 1995; 12.50 лв.; 6 екз.
Списъкът трябва да бъде подреден лексикографски в нарастващ ред по заглавие
на книга.
3. Въвежда издателство (знаков низ не по-дълъг от 20 символа). Извежда списък
на книгите от това издателство, подредени лексикографски в нарастващ ред по автор,
като книгите от един и същ автор се подреждат в намаляващ ред по единична цена.
Списъкът да бъде изведен във формата от точка 2.
4. Извежда списък на книгите, за които годината на издаване е число, кратно на
пет, и чиито брой екземпляри надвишава средния брой екземпляри за книга за библиотеката. Списъкът да бъде изведен във формата от точка 2.

Указание към задачата
При решаване на задачата по програмиране трябва:
а) да се опише словесно използваният алгоритъм;
б) да се опише на хартия решението на задачата на един от следните езици за
програмиране: Pascal, C, C++, Basic.
в) да се коментира написаният текст на програмата като се посочи предназначението
на основните променливи и структури от данни, както и използваните процедури и
функции.

Изпитната комисия Ви пожелава приятна работа!

