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(инж. Георги Бориков) 

 
 

Утвърдил:____________________ 
(инж. Сашка Тодорова) 

 
 
 

Конспект по 

      ПППРРРОООГГГРРРАААМММИИИРРРАААНННЕЕЕ   
за определяне на годишна оценка на учениците от СФО 11 кл. 

 
 

1. Алгоритми – видове. 

2. Бройни системи. 

3. Типове данни – класификация. Скаларни типове данни (целочислени,  

реални, булеви и символни ). 

4. Оператори за въвеждане и извеждане, присвояване, сравнение. 

5. Условни оператори. Вложени условни оператори. 

6. Оператори за цикъл. Вложени циклични оператори. 

7. Масиви. 

8. Списъци, речници, кортежи в езика Python. 

9. Типови (базови) алгоритми/задачи/ за обработка на едномерните масиви 

(търсене на елемент, сортиране, обръщане на масив) 

10. Работа със символни низове - четене, печатане, побуквено обхождане, 

изваждане на подниз. 

11. Работа със символни низове: слепване, търсене на подниз, замяна на низ с 

друг, изтриване. 

12. Матрици и многомерни масиви. 



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

_ 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ПППРРРОООГГГРРРАААМММИИИРРРАААНННЕЕЕ   

Вариант 1: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените имена на променливи е недопустимо в езика Python:  
o aName 
o _Name 
o 2Name 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените имена на променливи е недопустимо в езика JavaScript:  
o var 
o _var 
o var_ 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Ако Х10 означава числото Х в десетична бройна система, а Х2 – число Х, 
записано в двоична бройна система, то кои от изброените равенства са верни:  
o 1510=11112 
o 1310=10102 
o 1110=10112 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Алгоритъм е:  
o Синтаксис на даден език за програмиране 
o Списък на машинните инструкции за даден процесор   
o Последователност от действия, необходими за решаване на дадена задача 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Какъв ще бъде резултата от изпълнението на следния фрагмент от програмен код: 
var1 = ‘123‘ 
var2 = ‘321‘ 
print (var1 + var2) 
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o Ще се отпечата в конзолата 444 
o Ще се отпечата в конзолата 123321 
o Ще предизвика грешка run time error 

 
 
Въпрос 6: Отбележете верния отговор: 

Нека с my_array  е едномерен масив, елементите на който са цели числа. Кои от 
посочените изрази ще отпечата сума на елементите с номера 3 и 5 от масива 
my_array:  
o Print (my_array(3)+my_array(5)) 
o Print (my_array[3]+my_array[5]) 
o Print (my_array(3 +5)) 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Какъв ще бъде резултатът от изчислението на израза ((a<5)==(b>3)) ако а=3 и 
b=1: 
o True 
o False 
o 31 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Коя от изброените ключови думи не се използва в операторите за цикъл на  
езика Python: 
o for 
o list 
o while  

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените методи са известни алгоритми за сортиране:  
o метод на пряката селекция 
o метод на неизвестните коефициенти 
o метод на мехурчето 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Кое от твърденията не е вярно: 
o 325.25 е реално число 
o ‘325.25‘ е символен низ (string) 
o 325:25 e булево число 
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Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 
Коя от посочените ключови думи се използва в условните оператори: 
o if 
o while 
o until  

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни твърдения: 

Нека х е променлива, чиято стойност е цяло число. Кои от изброените изрази са 
допустими оператори за присвояване в езика Python 
o x /= 2 
o x += 2 
o x ?= 2  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Размерът (дължината) на двоичното число 1010 0101 е: 
o 1 байт 
o 2 байта 
o 4 байта  

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Символният низ е: 
o Произволна поредица от букви и цифри  
o Произволна поредица от букви и специални знаци  
o Произволна поредица от символи  

  
 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни твърдения: 

o Езикът Python  допуска вложени условни оператори 
o Езикът Python  допуска вложени циклични оператори   
o Езикът Python  допуска вложени оператори за присвояване 

 

 
Въпрос 16: Отбележете верния отговор: 

Изразът arr = [23,12] задава: 
o Едномерен масив с име arr 
o Двумерен масив с име arr 
o Променлива от реален тип с име arr  
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ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ПППРРРОООГГГРРРАААМММИИИРРРАААНННЕЕЕ   

Вариант 2: 
 
 
Въпрос 1: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените методи са известни алгоритми за сортиране:  
o метод на пряката селекция 
o метод на неизвестните коефициенти 
o метод на мехурчето 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Кое от твърденията не е вярно: 
o 5.001 е реално число 
o ‘5.001‘ е символен низ (string) 
o 5:001 e булево число 

 
 
Въпрос 3: Отбележете верния отговор: 

Коя от посочените ключови думи се използва в условните оператори: 
o if 
o while 
o until  

 
 
Въпрос 4: Отбележете всички верни твърдения: 

Нека х е променлива, чиято стойност е цяло число. Кои от изброените изрази са 
допустими оператори за присвояване в езика Python 
o x == 3 
o x += 4 
o x -= 5  

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Размерът (дължината) на двоичното число 1010 0101 е: 
o 2 бита 
o 4 бита 
o 8 бита 
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Въпрос 6: Отбележете верния отговор: 
Символният низ е: 

o Произволна поредица от букви и цифри  
o Произволна поредица от букви и специални знаци  
o Произволна поредица от символи  

  
 

 
Въпрос 7: Отбележете всички верни твърдения: 

o Езикът Python  допуска вложени условни оператори 
o Езикът Python  допуска вложени циклични оператори   
o Езикът Python  допуска вложени оператори за присвояване 

 
 

 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените имена на променливи е недопустимо в езика Python:  
o aName 
o _Name 
o 2Name 

 
 
Въпрос 9: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените имена на променливи е недопустимо в езика JavaScript:  
o var 
o _var 
o var_ 

 
 
Въпрос 10: Отбележете всички верни отговори: 

Ако Х10 означава числото Х в десетична бройна система, а Х2 – число Х, 
записано в двоична бройна система, то кои от изброените равенства са верни:  
o 1510=11112 
o 1310=10102 
o 1110=10112 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Алгоритъм е:  
o Синтаксис на даден език за програмиране 
o Списък на машинните инструкции за даден процесор   
o Последователност от действия, необходими за решаване на дадена задача 
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Въпрос 12: Отбележете верния отговор: 
Какъв ще бъде резултата от изпълнението на следния фрагмент от програмен код: 

var1 = ‘123‘ 
var2 = ‘321‘ 
print (var1 + var2) 

  
o Ще се отпечата в конзолата 444 
o Ще се отпечата в конзолата 123321 
o Ще предизвика грешка run time error 

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Нека с my_array  е едномерен масив, елементите на който са цели числа. Кои от 
посочените изрази ще отпечата сума на елементите с номера 3 и 5 от масива 
my_array:  
o Print (my_array(3)+my_array(5)) 
o Print (my_array[3]+my_array[5]) 
o Print (my_array(3 +5)) 

 
 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Какъв ще бъде резултатът от изчислението на израза ((a==5)>(b>3)) ако а=5 и 
b=7: 
o True 
o False 
o 57 

 
 
Въпрос 15: Отбележете верния отговор: 

Коя от изброените ключови думи не се използва в операторите за цикъл на  
езика Python: 
o for 
o list 
o while  

 

 
Въпрос 16: Отбележете верния отговор: 

Изразът arr = [23,12] задава: 
o Едномерен масив с име arr 
o Двумерен масив с име arr 
o Променлива от реален тип с име arr  
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ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ПППРРРОООГГГРРРАААМММИИИРРРАААНННЕЕЕ   

Вариант 3: 
 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Алгоритъм е:  
o Синтаксис на даден език за програмиране 
o Списък на машинните инструкции за даден процесор   
o Последователност от действия, необходими за решаване на дадена задача 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Какъв ще бъде резултата от изпълнението на следния фрагмент от програмен код: 
var1 = ‘234‘ 
var2 = ‘432‘ 
print (var1 + var2)  

o Ще се отпечата в конзолата 666 
o Ще се отпечата в конзолата 234432 
o Ще предизвика грешка run time error 

 
 

Въпрос 3: Отбележете верния отговор: 
Кое от посочените имена на променливи е недопустимо в езика Python:  

o aVar 
o _Var 
o 2Var 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените имена на променливи е недопустимо в езика JavaScript:  
o var 
o _var 
o var_ 

 
 
Въпрос 5: Отбележете всички верни отговори: 

Ако Х10 означава числото Х в десетична бройна система, а Х2 – число Х, 
записано в двоична бройна система, то кои от изброените равенства са верни:  
o 1510=11112 
o 1310=10102 
o 1110=10112 
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Въпрос 6: Отбележете верния отговор: 

Нека с an_array  е едномерен масив, елементите на който са цели числа. Кои от 
посочените изрази ще отпечата сума на елементите с номера 3 и 5 от масива 
my_array:  
o Print (an_array[3]+an_array[5]) 
o Print (an_array(3 +5)) 
o Print (an_array(3)+an_array(5)) 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Какъв ще бъде резултатът от изчислението на израза ((a<5)==(b>3)) ако а=3 и 
b=5: 
o True 
o False 
o 35 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Коя от изброените ключови думи не се използва в операторите за цикъл на  
езика Python: 
o for 
o list 
o while  

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените методи са известни алгоритми за сортиране:  
o метод на пряката размяна 
o метод на неизвестните коефициенти 
o метод на мехурчето 

 
Въпрос 10: Отбележете всички верни твърдения: 

Нека х е променлива, чиято стойност е цяло число. Кои от изброените изрази са 
допустими оператори за присвояване в езика Python 
o x /= 2 
o x += 2 
o x ?= 2  
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Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Кое от твърденията не е вярно: 
o 325.25 е реално число 
o ‘325.25‘ е символен низ (string) 
o 325:25 e булево число 

 
 
Въпрос 12: Отбележете верния отговор: 

Коя от посочените ключови думи се използва в условните оператори: 
o if 
o while 
o until  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Размерът (дължината) на двоичното число 1010 0101 1100 1011е: 
o 1 байт 
o 2 байта 
o 4 байта  

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Изразът arr = [23,12] задава: 
o Едномерен масив с име arr 
o Двумерен масив с име arr 
o Променлива от реален тип с име arr  

 

 
Въпрос 15: Отбележете верния отговор: 

Символният низ е: 
o Произволна поредица от букви и цифри  
o Произволна поредица от букви и специални знаци  
o Произволна поредица от символи  

  
 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни твърдения: 

o Езикът Python  допуска вложени условни оператори 
o Езикът Python  допуска вложени циклични оператори   
o Езикът Python  допуска вложени оператори за присвояване 
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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) 
 

  


