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Конспект по 

      УУУЧЧЧЕЕЕБББНННААА   ПППРРРАААКККТТТИИИКККААА:::   ОООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИОООННННННИИИ   
СССИИИСССТТТЕЕЕМММИИИ   

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

Раздел 1. MS-DOS 
1. Същност, основни понятия и функции 
2. DOS – Shell 
3. Системни операции 

Раздел 2. Linux 
1. Системни изисквания. Свободен софтуер /free software/. Софтуер с 
отворен код /open source/. Разлика между Free software и Оpen source 
software. Семейства дистрибуции. Debian и RedHat (Fedora, CentOS, 
RHEL) 
2. Linux.Основните компоненти и идеи на системата (Ядро на Linux, 
Команден ред, Шел, Потребители, Приложения). 
3. Файлова система (Команди за работа с файлове и папки, Права за 
достъп) 
4. Мениджър на логически дялове (Въведение в LVM, Нива на 
абстракция в LVM). 
5. Команди на системния администратор (Команди за работа с устройства 
и драйвери, Команди за настройка на мрежовите интерфейси, Програми 
за тестване и настройка на твърдия диск). 
6. Команди за обработка на текст в Linux (Текстови редактори, 
Сравняване на два файла, Командите diff, diff3, grep, egrep; Команди за 
преглеждане на извод по страници more и less; Команди tail, head, split, 
unexpand). 
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7. Настройка на DHCP сървър (Протоколът DHCP, Конфигурационният 
файл /etc/dhcpd.conf, Статични IP адреси, Директива host) 
8. Антивирусни програми и защита на мрежовите услуги (Защита на 
уебсървъра, Защита на FTP, SSH сигурност, Защита на сървър база данни 
MySQL, Защита на DNS) 
9. Отдалечен вход в системата чрез SSH 

Раздел 3. Windows 
1. Версии на Windows  
2.  Windows 10 (Персонализиране на работен плот, лента на задачи, стартово 
меню, Управление на папки и файлове, Защита (вградена антивирусна защита и 
безопасно сърфиране в интернет), Управление на периферни устройства, 
Мрежови настройки, Управление на акаунти, Task Manager, Registry Editor) 
3. Windows Server (Управление на дискове и файлови системи – File, Storage 
Services, Подсигуряване на данните – Томове, Raid масиви, Сенчести копия, 
Потребителски акаунти и групи, Управление на TCP/IP мрежа, Създаване на 
FTP сървър)  

Раздел 4. Android 
1. Интерфейс (Начин на работа, Интегрирани сензори, Работен плот,Лента на 
състоянието) 
2. Приложения за андроид – Apps  
3. Linux Kernel ядро (Системна архитектура, Root достъп,Библиотеки- Surface 
Manager, OpenGL Media Framework, SSL, SQLite, WebKit). 
4. Процеси и управлението им в Андроид 
5. Адресно пространство (Потребителско- User Space, Пространство на ядро- 
Kernel Space). 
6. Android емулатор за PC Freeware Android 
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Вариант 1: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Нека предположим, че в средата на MS DOS  се намираме в основната папка 
(C:\>)   и искаме да преминем към папка с име USERS. Коя от предложените команди 
решава поставената задача:  

o MD USERS 
o CD USERS 
o LS USERS 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Ако в средата на MS DOS  искаме да изведем списък на файловете съдържащи 
се в текущата папка, коя е вярната команда:  

o list all 
o dir *.*  
o files -all 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените са имена на популярни семейства Linux дистрибуции:  
o debian 
o RedHat 
o BlueOrigin 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Командата “sudo”  в ОС:  
o Стартира терминал за отдалечен достъп до ОС 
o Дава възможност да се изпълнят команди, изискващи администраторски 

достъп  
o Дава възможност да се провери свободното дисково пространство на 

текущото устройство 
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Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 
В Linux командата, която позволява да се променят правата за четене, запис и 
изпълнение върху даден файл е :  
o chmod 
o chown 
o chdir 

 
 
Въпрос 6: Отбележете верния отговор: 

Правилният път до конфигурационния файл на DHCP сървъра в Linux Ubuntu е:  
o /сtc/dhcpd.conf 

o /etc/dhcpd.conf 

o /dtc/dhcpd.conf 
 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

SSH е:  
o Протокол за отдалечен вход в система с ОС Linux 
o Протокол за защитено предаване на данни от WEB сървър 
o Програма за отдалечен достъп до сървър 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Fedora, CentOS и Ubuntu са: 
o Имена на дистрибуции на ОС Android 
o Имена на дистрибуции на ОС Linux 
o Имена на дистрибуции на ОС Windows  

 
 
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: 

В Linux Eth0, Eth1 и т.н. са имена по подразбиране на: 
o Дискови устройства 
o Мрежови интерфейси 
o VGA портове 
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Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 
FreeWare Android e: 
o Версия на ОС Android 
o Емулатор на ОС Android  
o SDK за разработка на софтуер за ОС Android   

 
 
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: 

В ОС Windows програмата за управление на папки и файлове се нарича: 
o File explorer 
o Windows explorer 
o File manager  

 

 
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: 

В коя от посочените ОС е възможно създаване на FTP сървър: 
o Windows server 
o Android server 
o Debian (linux)  
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Вариант 2: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените са имена на популярни семейства Linux дистрибуции:  
o debian 
o RedHat 
o BlueOrigin 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Ако в средата на MS DOS  искаме да изведем списък на файловете съдържащи 
се в текущата папка, коя е вярната команда:  

o list all 
o dir *.*  
o files -all 

 
 
Въпрос 3: Отбележете верния отговор: 

Нека предположим, че в средата на MS DOS  се намираме в основната папка 
(C:\>)   и искаме да преминем към папка с име USERS. Коя от предложените команди 
решава поставената задача:  

o CD USERS 
o CF USERS 
o CG USERS 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Командата “sudo”  в ОС:  
o Стартира терминал за отдалечен достъп до ОС 
o Дава възможност да се изпълнят команди, изискващи администраторски 

достъп  
o Дава възможност да се провери свободното дисково пространство на 

текущото устройство 
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Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 
Правилният път до конфигурационния файл на DHCP сървъра в Linux Ubuntu е:  

o /сtc/dhcpd.conf 

o /etc/dhcpd.conf 

o /dtc/dhcpd.conf 
 
 
Въпрос 6: Отбележете верния отговор: 

В Linux командата, която позволява да се променят правата за четене, запис и 
изпълнение върху даден файл е :  
o chmod 
o chown 
o chdir 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

SSH е:  
o Протокол за отдалечен вход в система с ОС Linux 
o Протокол за защитено предаване на данни от WEB сървър 
o Програма за отдалечен достъп до сървър 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Fedora, CentOS и Ubuntu са: 
o Имена на дистрибуции на ОС Linux  
o Имена на дистрибуции на ОС Android 
o Имена на дистрибуции на ОС Windows  

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

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

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

FreeWare Android e: 
o Версия на ОС Android 
o Емулатор на ОС Android  
o SDK за разработка на софтуер за ОС Android   
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Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 
В Linux Eth0, Eth1 и т.н. са имена по подразбиране на: 
o Дискови устройства 
o Мрежови интерфейси 
o VGA портове 

 
 
 
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: 

В ОС Windows програмата за управление на папки и файлове се нарича: 
o File explorer 
o Windows explorer 
o File manager  

 

 
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: 

В коя от посочените ОС е възможно създаване на FTP сървър: 
o Windows server 
o Android server 
o Debian (linux)  
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Вариант 3: 
 
 
 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Правилният път до конфигурационния файл на DHCP сървъра в Linux Ubuntu е:  
o /сtc/dhcpd.conf 

o /etc/dhcpd.conf 

o /dtc/dhcpd.conf 
 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

SSH е:  
o Протокол за отдалечен вход в система с ОС Linux 
o Протокол за защитено предаване на данни от WEB сървър 
o Програма за отдалечен достъп до сървър 

 
 
Въпрос 3: Отбележете верния отговор: 

Fedora, CentOS и Ubuntu са: 
o Имена на дистрибуции на ОС Android 
o Имена на дистрибуции на ОС Linux 
o Имена на дистрибуции на ОС Windows  

 
 
Въпрос 4: Отбележете всички верни отговори: 

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

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

В Linux Eth0, Eth1 и т.н. са имена по подразбиране на: 
o Дискови устройства 
o Мрежови интерфейси 
o VGA портове 



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

_ 

 

 

 
 
Въпрос 6: Отбележете верния отговор: 

Нека предположим, че в средата на MS DOS  се намираме в основната папка 
(C:\>)   и искаме да преминем към папка с име USERS. Коя от предложените команди 
решава поставената задача:  

o MD USERS 
o CD USERS 
o LS USERS 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Ако в средата на MS DOS  искаме да изведем списък на файловете съдържащи 
се в текущата папка, коя е вярната команда:  

o list all 
o dir *.*  
o files -all 

 
 
Въпрос 8: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените са имена на популярни семейства Linux дистрибуции:  
o debian 
o RedHat 
o BlueOrigin 

 
 
Въпрос 9: Отбележете верния отговор: 

Командата “sudo”  в ОС:  
o Стартира терминал за отдалечен достъп до ОС 
o Дава възможност да се изпълнят команди, изискващи администраторски 

достъп  
o Дава възможност да се провери свободното дисково пространство на 

текущото устройство 
 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

В Linux командата, която позволява да се променят правата за четене, запис и 
изпълнение върху даден файл е :  
o chmod 
o chown 
o chdir 
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Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 
FreeWare Android e: 
o Версия на ОС Android 
o Емулатор на ОС Android  
o SDK за разработка на софтуер за ОС Android   

 
 
Въпрос 12: 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 13: Отбележете всички верни отговори: 

В коя от посочените ОС е възможно създаване на FTP сървър: 
o Windows server 
o Android server 
o Debian (linux)  

 
Въпрос 14: 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 15: Отбележете верния отговор: 

В ОС Windows програмата за управление на папки и файлове се нарича: 
o File explorer 
o Windows explorer 
o File manager  

 

 
Въпрос 16: 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  
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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) 
 

  


