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I. ЗАДАЧА
Напишете компютърна програма, която извършва обработка на данни за
записване на новоприети студенти във ФМИ, както следва:
1. Въвежда с контрол на стойностите броя на студентите от 5 до 550 и за всеки
студент се въвеждат следните данни: трите имена на студента (низ до 30 знака с
интервали); специалност (низ до 20 знака, например: “БИТ“, „СТД“, „Информатика“ и
т.н.); оценка от кандидатстудентския изпит; форма на обучение (низ до 15 знака –
напр.: „редовно“, „задочно“, „дистанционно“ …).
2. Извежда пълните данни за всички записани студенти, подредени по азбучен ред
на специалността, а при една и съща специалност – по намаляващ ред на общия бал,
който се образува по формулата: БАЛ = 6*оценката от кандидатстудентския изпит. За
всеки студент на отделен ред на екрана се извеждат: име, специалност, формата на
обучение и бал. Полетата да бъдат разделени със точка и запетая и интервал. Например:
Иван Петров Иванов; БИТ; редовно; 30.60
Ваня Пеева Матеева; БИТ; редовно; 28.50
3. За предварително въведени специалност и форма на обучение програмата да
изведе списък с имената на студентите, записани в тази специалност и форма на
обучение. Списъкът да бъде азбучно подреден по име на студент.
4. При въведените специалност и форма на обучение да се изведе средния бал на
студентите, записани в тази специалност и форма на обучение.

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++, C#, Java, 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!
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II. ТЕСТ
1. Звукът в един слайд може да се
използва:
а) като музикален фон;
б) самостоятелно или като част от
видеоклип;
в) като звуков ефект;
г) по всички изброени начини.

6. Кой
от
посочените
видове
софтуер се използва за демонстрация на функционалността му?
а) Shareware;
б) Freeware;
в) Adware;
г) Demo.

2. Централният процесор:
а) е част от операционната система;
б) е част от хардуера на компютъра;
в) управлява входно/изходните
устройства;
г) служи за съхранение на информация.

7. За търсене и извличане на
информация по определен критерий в база данни се използва:
а) отчет
б) заявка
в) формуляр
г) таблица

3. Ако в клетка C4 на електронна
таблица в Excel е въведена формулата „=A$4*B$4“ и копираме
клетка C4 в C5, каква ще е
формулата в C5?
а) =A4*B5 ;
б) =A$4*$B5 ;
в) =A$4*B$4 ;
г) =A$5*$B5 .

8. Превърнете числото 100010(2) от
двоична в осмична бройна система:
а) 34;
б) 42;
в) 402;
г) 41.

4. "Android" е:
а) операционна система;
б) компилатор за мобилни устройства;
в) браузър за мобилни устройства;
г) компютърна игра.

9. Функциите в един език за програмиране могат да се извикват:
а) от всяко място в кода на програмата;
б) от коментирана част в програмата;
в) само от блок с команди (оператори);
г) от всяка друга програма в
компютъра.

5. Мрежовият протокол е:
а) описанието на конфигурацията на
локална мрежа с описание на
различните устройства в нея;
б) формално множество от правила,
които се използват за комуникацията на всички устройства в
мрежата;
в) система за предоставяне на мултимедийна информация в мрежата;
г) система за предоставяне на достъп
да всякакъв тип файлове в
мрежата.

10. Един от основните принципи на
Фон Нойман е:
а) Информацията в компютъра се
представя в шестнадесетична
бройна система;
б) Данните за обработка и програмите се съхраняват на различни
видове памети;
в) Информацията в компютъра се представя в двоична бройна система;
г) Информацията в компютъра се
представя в десетична бройна
система.

11. Отбележете вярното съотношение между множествата А={4, 7,
8}, В={4, 3, 7, 8} и С={3, 4, 5, 6, 7, 8}:
а) A ⊂ B;
б) B ⊂ A;
в) A ⊂ C;
г) C ⊂ B.

16. За колко време ще се копира видеоклип от 1 GB, ако скоростта на
прехвърляне е 128 MB/s?
а) 8 секунди;
б) 32 секунди;
в) 16 секунди;
г) 20 секунди.

12. Кой от логическите изрази има
стойност „истина”, ако a=2 и b=7?
а) (b>a) or (a>3);
б) (b>a+3) and (a=6);
в) (a>b) or (b>a+5);
г) (a>b) or (a>=b-2).

17. Свойството дискретност означава, че алгоритъмът:
а) се състои от отделни стъпки, които
се извършват за крайно време;
б) решава проблема за едно потенциално безкрайно множество от
входни данни;
в) винаги дава дава резултат за входни
данни от допустимото множество;
г) трябва да завършва с резултат за
краен брой стъпки.

13. В опашка последователно са въведени следните елементи 1, 3, 7, 11,
2, 14, 3. Извършени са следните
действия: извадени са два елемента, добавен е елемент 15 и са
извадени още три елемента. Кой е
предпоследния изваден елемент?
а) 7;
б) 11;
в) 2;
г) 15.

18. Кой от следните тагове е валиден
само за HTML5?
а) <font> ;
б) <h7> ;
в) <nav> ;
г) <dir> .

14. Кой е основния принцип при създаване на фрактална графика?
а) Импортиране;
б) Експортиране;
в) Пикселизация;
г) Наследяване.

19. Kоя от следните програми е за
обработка на векторна графика?
а) Adobe Photoshop;
б) Paint.NET;
в) CorelDRAW;
г) Gimp.

15. Открийте липсващия член
редицата: 4, ...., 36, 108, 324:
а) 6;
б) 10;
в) 16;
г) 12.

20. Кой не е от основните видове
алгоритми?
а) последователни;
б) йерархични;
в) разклонени;
г) циклични.

в

Указания към теста. Верен е само един от предложените към всеки въпрос
четири отговора. Отбележете го с  в допълнителния лист за отговори.

