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Утвърдил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова) 

 
 
 

Конспект по 

      ОООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИОООННННННИИИ   СССИИИСССТТТЕЕЕМММИИИ   
за определяне на годишна оценка на учениците от СФО 11 кл. 

 
 

1. Определение, еволюция и класификация на операционните системи. 

2. Процес. Еднократни и многократни операции; 

3. Критерии на планирането и изисквания към алгоритмите; 

4. Алгоритми за планиране – гарантирано, приоритетно, опашка, нива; 

5. Проблеми при синхронизация. Критична секция. Мъртва хватка. Нишки. 

6. Типове адреси и методи за разделяне на паметта; 

7. Методи за разпределение на паметта без използване на дисковото пространство; 

8. Методи за разпределение на паметта с използване на дисковото пространство; 

9. Йерархия на запомнящите устройства. Кеширане на данни. 

10. Файлове – именуване, структура, типове, видове; 

11. Каталози – каталожна система на едно или две равнища, йерархични каталожни 

системи, раздели на диска; 

12. Защита на файловете – контрол на достъпа и списък на правата за достъп; 

13. Обща структура на файловата система; 

14. Управление на външната памет, свободното и заетото дисково пространство; 

15. Реализиране на каталози.  



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ОООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИОООННННННИИИ   СССИИИСССТТТЕЕЕМММИИИ   

Вариант 1: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Операционната система е основна  част от:  
o Компютърния системен софтуер 
o Компютърния приложен софтуер 
o Компютърния потребителски софтуер 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Кой от посочените термини не е елемент на операционните системи:  
o ядро 
o драйвер 
o емулатор 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Ядрото (kernel) на операционната система:  
o заделя части от паметта за различни процеси на системно ниво 
o създава и организира потребителски бази данни 
o управлява преноса на данни между различни части на системата (твърд 

диск, процесор, памет) 
 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Кой от изброените термини не е свързан с управлението на процеси:  
o диспечер на прекъсванията 
o диспечер на системната шина  
o диспечер на паметта 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Процес е :  
o програма в етап на изпълнение от многозадачна операционна система 
o функционален елемент на ядрото на многозадачна операционна система 
o програма от файловата структура на многозадачна операционна система 



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

 
 
Въпрос 6: Отбележете верния отговор: 

Управлението на паметта е процес, чрез който ОС:  
o разпределя ограничен обем дискова памет между различните процеси 
o разпределя ограничен обем физическа памет между различните процеси 
o разпределя ограничен обем вируална памет между различните процеси 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Броят на едновременно изпълняваните от ОС процеси се определя от:  
o броят процесори в системата 
o броят ядра в процесора 
o механизми, заложени в ядрото на ОС 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Виртуалната памет използва организационни методи за разпределяне на 
паметта,  които позволяват да се организира система : 
o в която работното адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата физическа памет 
o в която физическото адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата физическа памет 
o в която оперативното адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата дискова памет  
 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените са имена на операционна система:  
o Linux 
o Mozilla 
o Android 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

За реализирането на виртуална памет ОС използва: 
o Дисковата памет 
o Оперативната памет 
o Дисковата и оперативната памет 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Кой от посочените термини е име на файлова система: 
o FAT18 
o NTFS 
o HTTPS  



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
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Въпрос 12: Отбележете всички верни твърдения: 

o директориите (папките) позволяват на потребителя да групира файлове в 
отделни каталози. 

o Директориите определят типа на данните на включените в тях файлове 
o директориите могат да бъдат линейни или разклонени  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Най-малкото количество памет, което файловата система на една ОС може да 
задели за даден файл се нарича: 

o клъстер 
o сектор 
o домейн  

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Файлът е: 
o организирана съвкупност от имена на директории  
o организирана съвкупност от данни със свое собствено име  
o организирана съвкупност от програмни модули  

  
 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни твърдения: 

o в една папка не може да има два или повече файлове с еднакви имена 
o файлове с еднакви имена могат да се разполагат само в основната (root) 

папка   
o файлове с еднакви имена могат да се разполагат в различни папки  

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените софтуерни компоненти са част от обвивката на операционните 
системи: 
o конзола (интерфейс с команден ред) 
o графичен потребителски интерфейс 
o програма за планиране на процеси  

 



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ЗЗЗИИИППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ   
 

Вариант 2: 
 
 

 
 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Броят на едновременно изпълняваните от ОС процеси се определя от:  
o броят процесори в системата 
o броят ядра в процесора 
o механизми, заложени в ядрото на ОС 

 
 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Виртуалната памет използва организационни методи за разпределяне на 
паметта,  които позволяват да се организира система : 
o в която работното адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата физическа памет 
o в която физическото адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата физическа памет 
o в която оперативното адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата дискова памет  
 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените са имена на операционна система:  
o Linux 
o Mozilla 
o Android 

Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 
Операционната система е основна  част от:  

o Компютърния системен софтуер 
o Компютърния приложен софтуер 
o Компютърния потребителски софтуер 

 
 



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 
Кой от посочените термини не е елемент на операционните системи:  

o ядро 
o драйвер 
o емулатор 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Ядрото (kernel) на операционната система:  
o заделя части от паметта за различни процеси на системно ниво 
o създава и организира потребителски бази данни 
o управлява преноса на данни между различни части на системата (твърд 

диск, процесор, памет) 
 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Кой от изброените термини не е свързан с управлението на процеси:  
o диспечер на прекъсванията 
o диспечер на системната шина  
o диспечер на паметта 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Процес е :  
o програма в етап на изпълнение от многозадачна операционна система 
o функционален елемент на ядрото на многозадачна операционна система 
o програма от файловата структура на многозадачна операционна система 

 
 
Въпрос 9: Отбележете верния отговор: 

Управлението на паметта е процес, чрез който ОС:  
o разпределя ограничен обем дискова памет между различните процеси 
o разпределя ограничен обем физическа памет между различните процеси 
o разпределя ограничен обем вируална памет между различните процеси 

 
 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

За реализирането на виртуална памет ОС използва: 
o Дисковата памет 
o Оперативната памет 
o Дисковата и оперативната памет 

 
 



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 
Кой от посочените термини е име на файлова система: 
o FAT18 
o NTFS 
o HTTPS  

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни твърдения: 

o директориите (папките) позволяват на потребителя да групира файлове в 
отделни каталози. 

o Директориите определят типа на данните на включените в тях файлове 
o директориите могат да бъдат линейни или разклонени  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Най-малкото количество памет, което файловата система на една ОС може да 
задели за даден файл се нарича: 

o клъстер 
o сектор 
o домейн  

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Файлът е: 
o организирана съвкупност от имена на директории  
o организирана съвкупност от данни със свое собствено име  
o организирана съвкупност от програмни модули  

  
 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни твърдения: 

o в една папка не може да има два или повече файлове с еднакви имена 
o файлове с еднакви имена могат да се разполагат само в основната (root) 

папка   
o файлове с еднакви имена могат да се разполагат в различни папки  

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените софтуерни компоненти са част от обвивката на операционните 
системи: 
o конзола (интерфейс с команден ред) 
o графичен потребителски интерфейс 
o програма за планиране на процеси  

 



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ЗЗЗИИИППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ   
 

Вариант 3: 
 
 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Кой от посочените термини е име на файлова система: 
o FAT18 
o NTFS 
o HTTPS  

 
 
Въпрос 1: Отбележете всички верни твърдения: 

o директориите (папките) позволяват на потребителя да групира файлове в 
отделни каталози. 

o Директориите определят типа на данните на включените в тях файлове 
o директориите могат да бъдат линейни или разклонени  

 
 
Въпрос 3: Отбележете верния отговор: 

Най-малкото количество памет, което файловата система на една ОС може да 
задели за даден файл се нарича: 

o клъстер 
o сектор 
o домейн  

 

 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Файлът е: 
o организирана съвкупност от имена на директории  
o организирана съвкупност от данни със свое собствено име  
o организирана съвкупност от програмни модули  

  
 
Въпрос 5: Отбележете всички верни твърдения: 

o в една папка не може да има два или повече файлове с еднакви имена 
o файлове с еднакви имена могат да се разполагат само в основната (root) 

папка   
o файлове с еднакви имена могат да се разполагат в различни папки  



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

 

 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените софтуерни компоненти са част от обвивката на операционните 
системи: 
o конзола (интерфейс с команден ред) 
o графичен потребителски интерфейс 
o програма за планиране на процеси  

 
 

 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Операционната система е основна  част от:  
o Компютърния системен софтуер 
o Компютърния приложен софтуер 
o Компютърния потребителски софтуер 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Кой от посочените термини не е елемент на операционните системи:  
o ядро 
o драйвер 
o емулатор 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

Ядрото (kernel) на операционната система:  
o заделя части от паметта за различни процеси на системно ниво 
o създава и организира потребителски бази данни 
o управлява преноса на данни между различни части на системата (твърд 

диск, процесор, памет) 
 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Кой от изброените термини не е свързан с управлението на процеси:  
o диспечер на прекъсванията 
o диспечер на системната шина  
o диспечер на паметта 

 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Броят на едновременно изпълняваните от ОС процеси се определя от:  
o броят процесори в системата 
o броят ядра в процесора 
o механизми, заложени в ядрото на ОС 

 



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

 
Въпрос 12: Отбележете верния отговор: 

Виртуалната памет използва организационни методи за разпределяне на 
паметта,  които позволяват да се организира система : 
o в която работното адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата физическа памет 
o в която физическото адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата физическа памет 
o в която оперативното адресно пространство на програмата превишава 

размера на намиращата се в системата дискова памет  
 
 
Въпрос 13: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените са имена на операционна система:  
o Linux 
o Mozilla 
o Android 

 
 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

За реализирането на виртуална памет ОС използва: 
o Дисковата памет 
o Оперативната памет 
o Дисковата и оперативната памет 

 
 
Въпрос 15: Отбележете верния отговор: 

Процес е :  
o програма в етап на изпълнение от многозадачна операционна система 
o функционален елемент на ядрото на многозадачна операционна система 
o програма от файловата структура на многозадачна операционна система 

 
 
Въпрос 16: Отбележете верния отговор: 

Управлението на паметта е процес, чрез който ОС:  
o разпределя ограничен обем дискова памет между различните процеси 
o разпределя ограничен обем физическа памет между различните процеси 
o разпределя ограничен обем вируална памет между различните процеси 

 

 
 



Утвърдил:___________________                     Изготвил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова)          (инж. Георги Бориков) 

_ 

 

 

 

Метод и критерии за оценяване на теста: 

1. Независимо от варианта, изпитния тест е съставен от въпроси от 
затворен тип. Въпросите са  два вида:  

a. с изключителен отговор (само един от посочените отговори е 
верен);  

b. въпроси с множествен отговор (от посочените отговори поне 
два са верни) 

2. Въпросите с изключителен отговор се оценяват с 3 точки ако 
посоченият отговор е верен и с 0 точки ако е посочен неверен 
отговор 

3. Въпросите с множествен отговор се оценяват по следния начин: 
a. За всеки верен отговор се добавя 1 точка; 
b. За неотбелязан отговор се добавят 0 точки; 
c. За отбелязан неверен отговор св отнема 1 точка. 

4. Точките за всички въпроси се сумират и определят крайната 
оценка според таблицата: 

 
Точки Оценка 
<25 Слаб (2) 
25-33 Среден (3) 
34-39 Добър (4) 
40-45 Мн. Добър (5) 
>45 Отличен (6) 
 

  


