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Конспект по 

      ЗЗЗИИИПППППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ      
за определяне на годишна оценка на учениците от СФО 12 кл. 

 
 

1. Какво представляват директориите и директорийните услуги. 

2. Стандарти за директорийни услуги. 

3. Мрежи с използване на директории. 

4. Други директорийни услуги 

5. Характеристики на хибридната мрежа 

6. Мрежи с множество протоколи. 

7. Мрежи с множество операционни системи. 

8. Многоплатформени мрежи. 

9. Шлюзове: Решението за хибридно свързване. 

10. Компютри навсякъде. 

11. Универсална свързаност. 

12. Мрежа в дома. 

13. Изкуствен интелект. 

 



 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ЗЗЗИИИППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ   
 

Вариант 1: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Директорийната услуга предоставя:  
o начин за организиране и опростяване на достъпа до мрежови 

ресурси 
o протокол за свързване на компютри в локална мрежа 
o списък на файлове на клиентския компютър 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Предоставяната от Microsoft Windows директорийна услуга  се нарича:  
o Active Directory 
o Microsoft Directory Service 
o Active Service 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Чрез директорийните услуги можете да управлявате:  
o достъпа до файловия си сървър и кой потребител, кои папки може да 

вижда, отваря, чете, пише, трие и т.н., 
o да контролирате кой потребител на кой принтер може да отпечатва 

документи 
o мрежовите настройки (IP адрес, маска, DNS) на присъединените към 

мрежата клиенти 
 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Термините директория и директорийна услуга се отнасят за:  
o папките и файловете на локалния компютър 
o директориите, присъстващи в обществените и частни мрежи 
o папките и файловете на сървъра на локалната мрежа 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Терминът хибридна мрежа се отнася за:  
o всяка локална мрежа 
o всяка глобална мрежа 
o компютърна мрежа, използваща различни технологии 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Една компютърна мрежа е хибридна, когато:  
o в нея се използват различни преносни среди 
o е изградена от устройства с различни операционни системи 
o потребителите и имат различни нива на достъп 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Услугата за определяне адреса на хост по зададено име на домейн (URI) се нарича:  
o DNS 
o MNS 
o KLS 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Шлюз (Gateway) в една мрежа е: 
o Устройство, което свързва мрежата с друга такава 
o Устройство, което филтрира трафика в мрежата 
o Устройство, което съхранява общи за потребителите данни  

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

Протоколният стек TSP/IP включва:  
o Протокол IPv4 
o Протокол IPv6 
o Протокол IPv8 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Пакетите с данни, адресирани до хост който не принадлежи на дадена LAN се: 
o Унищожават 
o Изпращат до зададения адрес на шлюз (Gateway) 
o Изпращат до зададения адрес на DNS сървър  

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Кой от посочените протоколи е протокол за обмен на файлове: 
o UDP 
o TCP 
o FTP  

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените протоколи са протоколи от транспортния слой на OSI модела: 
o ARP 
o UDP 
o TCP  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Мрежа в която различните хостове използват различни операционни системи е: 
o хибридна 
o локална 
o глобална  

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 
Терминът IoT е концепция за : 

o компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, 
сгради и други предмети и вещи)  

o използване на единен достъп до мрежата 
o изграждане на глобална мрежа  

 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 

„Интернет на нещата“ (IoT) намира приложение в: 
o интегриране на битови устройства в домашни мрежи 
o интегриране на промишлени устройства в локални мрежи  
o интегриране различни преносни технологии  

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените протоколи не са протоколи от транспортния слой на OSI 
модела: 
o ARP 
o FTP 
o TCP  

 



 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ЗЗЗИИИППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ   
 

Вариант 2: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Термините директория и директорийна услуга се отнасят за:  
o папките и файловете на локалния компютър 
o директориите, присъстващи в обществените и частни мрежи 
o папките и файловете на сървъра на локалната мрежа 

 

 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Предоставяната от Microsoft Windows директорийна услуга  се нарича:  
o Active Directory 
o Microsoft Directory Service 
o Active Service 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Една компютърна мрежа е хибридна, когато:  
o в нея се използват различни преносни среди 
o е изградена от устройства с различни операционни системи 
o потребителите и имат различни нива на достъп  

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Директорийната услуга предоставя:  
o начин за организиране и опростяване на достъпа до мрежови 

ресурси 
o протокол за свързване на компютри в локална мрежа 
o списък на файлове на клиентския компютър 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Терминът хибридна мрежа се отнася за:  
o всяка локална мрежа 
o всяка глобална мрежа 
o компютърна мрежа, използваща различни технологии 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Чрез директорийните услуги можете да управлявате:  
o достъпа до файловия си сървър и кой потребител, кои папки може да 

вижда, отваря, чете, пише, трие и т.н., 
o да контролирате кой потребител на кой принтер може да отпечатва 

документи 
o мрежовите настройки (IP адрес, маска, DNS) на присъединените към 

мрежата клиенти 
 
 
Въпрос 7: Отбележете всички верни отговори: 

Протоколният стек TSP/IP включва:  
o Протокол IPv4 
o Протокол IPv6 
o Протокол IPv8 

 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Услугата за определяне адреса на хост по зададено име на домейн (URI) се нарича:  
o TNS 
o DNS 
o KNS 

 
 
Въпрос 9: Отбележете верния отговор: 

Шлюз (Gateway) в една мрежа е: 
o Устройство, което свързва мрежата с друга такава 
o Устройство, което филтрира трафика в мрежата 
o Устройство, което съхранява общи за потребителите данни  

 
 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Пакетите с данни, адресирани до хост който не принадлежи на дадена LAN се: 
o Унищожават 
o Изпращат до зададения адрес на шлюз (Gateway) 
o Изпращат до зададения адрес на DNS сървър  

 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Кой от посочените протоколи е протокол за обмен на файлове: 
o UDP 
o TCP 
o FTP  

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените протоколи са протоколи от транспортния слой на OSI модела: 
o ARP 
o UDP 
o TCP  

 
 
Въпрос 14: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените протоколи не са протоколи от транспортния слой на OSI 
модела: 
o ARP 
o FTP 
o TCP  

 
 
Въпрос 15: Отбележете верния отговор: 

Мрежа в която различните хостове използват различни операционни системи е: 
o хибридна 
o локална 
o глобална  

 

 
Въпрос 16: Отбележете верния отговор: 
Терминът IoT е концепция за : 

o компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, 
сгради и други предмети и вещи)  

o използване на единен достъп до мрежата 
o изграждане на глобална мрежа  

 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 

„Интернет на нещата“ (IoT) намира приложение в: 
o интегриране на битови устройства в домашни мрежи 
o интегриране на промишлени устройства в локални мрежи  
o интегриране различни преносни технологии  

 



 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ЗЗЗИИИППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ   
 

Вариант 2: 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Кой от посочените протоколи е протокол за обмен на файлове: 
o UDP 
o TCP 
o FTP  

 
 
Въпрос 2: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените протоколи са протоколи от транспортния слой на OSI модела: 
o ARP 
o UDP 
o TCP  

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Кои от посочените протоколи не са протоколи от транспортния слой на OSI 
модела: 
o ARP 
o FTP 
o TCP  

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Мрежа в която различните хостове използват различни операционни системи е: 
o хибридна 
o локална 
o глобална  

 

 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 
Терминът IoT е концепция за : 

o компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, 
сгради и други предмети и вещи)  

o използване на единен достъп до мрежата 
o изграждане на глобална мрежа  



 

 

 

 

 
Въпрос 6: Отбележете верния отговор: 

Термините директория и директорийна услуга се отнасят за:  
o папките и файловете на локалния компютър 
o директориите, присъстващи в обществените и частни мрежи 
o папките и файловете на сървъра на локалната мрежа 

 

 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Предоставяната от Microsoft Windows директорийна услуга  се нарича:  
o Active Directory 
o Microsoft Directory Service 
o Active Service 

 
 
Въпрос 8: Отбележете всички верни отговори: 

Една компютърна мрежа е хибридна, когато:  
o в нея се използват различни преносни среди 
o е изградена от устройства с различни операционни системи 
o потребителите и имат различни нива на достъп  

 
 
Въпрос 9: Отбележете верния отговор: 

Директорийната услуга предоставя:  
o начин за организиране и опростяване на достъпа до мрежови 

ресурси 
o протокол за свързване на компютри в локална мрежа 
o списък на файлове на клиентския компютър 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Терминът хибридна мрежа се отнася за:  
o всяка локална мрежа 
o всяка глобална мрежа 
o компютърна мрежа, използваща различни технологии 

 
 
Въпрос 11: Отбележете всички верни отговори: 

Чрез директорийните услуги можете да управлявате:  
o достъпа до файловия си сървър и кой потребител, кои папки може да 

вижда, отваря, чете, пише, трие и т.н., 
o да контролирате кой потребител на кой принтер може да отпечатва 

документи 
o мрежовите настройки (IP адрес, маска, DNS) на присъединените към 

мрежата клиенти 



 

 

 

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Протоколният стек TSP/IP включва:  
o Протокол IPv4 
o Протокол IPv6 
o Протокол IPv8 

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Услугата за определяне адреса на хост по зададено име на домейн (URI) се нарича:  
o TNS 
o DNS 
o KNS 

 
 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Шлюз (Gateway) в една мрежа е: 
o Устройство, което свързва мрежата с друга такава 
o Устройство, което филтрира трафика в мрежата 
o Устройство, което съхранява общи за потребителите данни  

 
 
 
Въпрос 15: Отбележете верния отговор: 

Пакетите с данни, адресирани до хост който не принадлежи на дадена LAN се: 
o Унищожават 
o Изпращат до зададения адрес на шлюз (Gateway) 
o Изпращат до зададения адрес на DNS сървър  

 
 
 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

„Интернет на нещата“ (IoT) намира приложение в: 
o интегриране на битови устройства в домашни мрежи 
o интегриране на промишлени устройства в локални мрежи  
o интегриране различни преносни технологии  

 
 



 

 

 

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) 
 

  


