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Конспект по 

      ЗЗЗПППППП   УУУчччееебббнннааа   пппррраааккктттииикккааа   пппооо   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   
АААРРРХХХИИИТТТЕЕЕКККТТТУУУРРРИИИ      

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

1. Обща структура на компютърна система. Основни функционални блокове. Параметри 

и специфични свойства на основните модули в ПК 

2. Захранващ блок - Основна функция и работа. Конструктивни характеристики на 

захранващите блокове. Видове. Спецификации. Системи за електрическа защита – UPS. 

3. Микропроцесори. Предназначение. Технически параметри и режими на работа на МП. 

Характерни особености на процесор I8086, I80386. 

4. Елементи и развитие на архитектурата на процесора. CISC и RISC дизайн. 

Суперскаларно изпълнение. Характерни особености на  процесор I80486 и Pentium. 

5. ММХ технология. Версии на SSE. Инструкции 3DNow!. Двойна независима шина 

(DIB архитектура).  Характерни особености на  процесори PentiumMMX, PentiumII, AMD K6 и 

K7. 

6. Динамично изпълнение. Хипернишкова технология (HT технология).Характерни 

особености на  процесор PentiumIII и Pentium 4. 

7. Многоядрена технология (Multicore). Характерни особености на  процесори Core 2 и 

AMD K8. 64-битови и многоядрени процесори на Intel – технически характеристики и 

особености в архитектурата на процесори Core i. 64-битови и многоядрени процесори на AMD 

– технически   характеристики и особености в архитектурата на процесори AMD K10. 
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8. Инсталиране и опастяване на процесори от различни производители върху дънната 

платка. Инсталиране на охлаждащата система. Тестване работата на процесор с тестващи 

програми 

9. Архитектура на дънна платка. Form –factor. Компоненти на дънна платка. 

Инсталиране на дънната платка в кутията. Правила за инсталиране.   Chipset- разновидности 

при различните производители- Intel, AMD, NVidia. 

10.  Шини – видове, особености. Разширителни шини и слотове на дънната платка.  

Инсталиране на разширителни карти. 

11.  BIOS – предназначение, особености и ъпгрейд. Програмата BIOS-Setup. 

Конфигуриране и настройване на системата в BIOS-Setup. 

12.  Оперативна и външна памет. Работа на микропроцесора с паметта. Параметри 

на паметта.. Разширение на паметта. Настройки на паметта в BIOS. 

13. Видове DRAM. Видове SDRAM- DDR, DDR2, DDR3, DDR4   памети и 

слотовете за тях. Модули DRAM – SIMM, DIMM, RIMM и др. Инсталиране на RAM памети  

от различни поколения върху дънната платка. Правила за инсталиране. 

14. Постоянна памет. ROM BIOS на дънната платка. Типове ROM чипове- ROM, 

PROM, EPROM, EEPROM. Менюта в BIOS. Съобщения за грешки. 

15. Операционни системи. Инсталиране на Windows7/10. Драйвери. Инсталиране 

на драйвери за Windows7/10 

 



 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

УУУчччееебббнннааа   пппррраааккктттииикккааа   пппооо   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   АААРРРХХХИИИТТТЕЕЕКККТТТУУУРРРИИИ      
 

Вариант 1: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Захранването на компютъра е спряно, какво се случва със съдържанието на 
ROM паметта:  

o Съдържанието се губи 
o Нищо. Съдържанието е фиксирано и не се променя 
o Зависи дали коректно е приключена работата с компютъра 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

 Захранващият блок на компютър преобразува външните 220V в:  
o 4.3V, 6.0V, 12.0V 
o 5.8V, 7.0V, 12.0V 
o 3.3V, 5.0V, 12.0V 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Основни компоненти на един компютър са:  
o Процесор и памет 
o Мишка  
o Дънна платка и устройства за вход-изход 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Достъпът до паметта, при който трансферът на данни между входно-изходния 
модул и главната памет се осъществява без намесата на централния процесор е:  

o линеен 
o индиректен 
o директен 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Основното предназначение на твърдия диск е:  
o Да запазва информацията за дълго време 
o Да съхранява временно информация 
o Да извършва изчисления и инструкции 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Основни производители на х86 архикттурата са:  
o IBM 
o Intel  
o Hewlett-Packard 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

На показаната схема архитектурен клас е изобразен:  
o Клас "множествени потоци инструкции,  

множествени потоци данни" с разпределена памет  
o Клас "множествени потоци инструкции,  
o множествени потоци данни" с обща паметKLS 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Разликата между EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory) и EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) е: 

o EEPROM е по-евтина от EPROM 
o При EEPROM информацията може да се променя произволен брой пъти 
o EPROM няма нужда от предварително изтриване на старата информация 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

След монтажа на процесор за осигуряване на термоотвеждане:  
o Се поставя термопаста 
o Се монтира охлаждане (най-често радиатор с вентилатор) 
o Се поставят крепежи 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Съвременните системни шини могат да бъдат разделени на три функционални 
групи:  

o Адресна шина, шина за данни и управляваща шина 
o Регистърна шина, шина за данни и управляващи шини 
o Адресна шина, входно-изходна шина и насочващи шини 

 



 

 

 

 
 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Памети DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 са видове: 
o SDRAM 
o ROM 
o EPROM  

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Операционни системи са: 
o Word 
o Windows  
o Linux  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

BIOS e: 
o Основна входно-изходна софтуерна система 
o Операционна система 
o Трансферен протокол  

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

BIOS осигурява: 
o Стартиране на операционната система 
o Поддържане на часовника и самодиагностика на хардуера 
o Въвеждането на текст 

 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 

Процесорите i3, i5, i7 : 
o Са 32 битови 
o Са 64 битови 
o Са произведени от фирма Intel 

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

ATA и SATA са интерфейси за свързване на: 
o Хард диск 
o CD устройство 
o Видеокарта   

 



 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 
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Вариант 2: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Посочените конектори са за свързване на:  
o Процесорът с дънната платка 
o Паметта  с дънната платка 
o Захранването с дънната платка и допълнителните компоненти 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

На показаната схема архитектурен клас е изобразен:  
o Клас "множествени потоци инструкции,  

множествени потоци данни" с разпределена памет  
o Клас "множествени потоци инструкции,  
o множествени потоци данни" с обща паметKLS 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Основното предназначение на твърдия диск е:  
o Да запазва информацията за дълго време 
o Да съхранява временно информация 
o Да извършва изчисления и инструкции 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Достъпът до паметта, при който трансферът на данни между входно-изходния 
модул и главната памет се осъществява без намесата на централния процесор е:  

o линеен 
o индиректен 
o директен 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Захранващият блок на компютър преобразува външните 220V в:  
o 4.3V, 6.0V, 12.0V 
o 5.8V, 7.0V, 12.0V 
o 3.3V, 5.0V, 12.0V 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Основни производители на х86 архикттурата са:  
o IBM 
o Intel  
o Hewlett-Packard 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

На коя от снимките е показана RAM памет:  
o 1 
o 2 
o 3  

                                                   
                                                        1                               2                      3 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Разликата между EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory) и EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) е: 

o EEPROM е по-евтина от EPROM 
o При EEPROM информацията може да се променя произволен брой пъти 
o EPROM няма нужда от предварително изтриване на старата информация 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

След монтажа на процесор за осигуряване на термоотвеждане:  
o Се поставя термопаста 
o Се монтира охлаждане (най-често радиатор с вентилатор) 
o Се поставят крепежи 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Съвременните системни шини могат да бъдат разделени на три функционални 
групи:  

o Адресна шина, шина за данни и управляваща шина 
o Регистърна шина, шина за данни и управляващи шини 
o Адресна шина, входно-изходна шина и насочващи шини 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Памети DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 са видове: 
o SDRAM 
o ROM 
o EPROM  

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Операционни системи са: 
o Word 
o Windows  
o Linux  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

BIOS e: 
o Основна входно-изходна софтуерна система 
o Операционна система 
o Трансферен протокол  

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

BIOS осигурява: 
o Стартиране на операционната система 
o Поддържане на часовника и самодиагностика на хардуера 
o Въвеждането на текст 

 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 

Процесорите i3, i5, i7 : 
o Са 32 битови 
o Са 64 битови 
o Са произведени от фирма Intel 

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

ATA и SATA са интерфейси за свързване на: 
o Хард диск 
o CD устройство 
o Видеокарта   
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Вариант 3: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Основни компоненти на един компютър са:  
o Процесор и памет 
o Мишка  
o Дънна платка и устройства за вход-изход 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

 Основни компоненти на един компютър са:  
o Процесор и памет 
o Мишка  
o Дънна платка и устройства за вход-изход 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Основното предназначение на твърдия диск е:  
o Да запазва информацията за дълго време 
o Да съхранява временно информация 
o Да извършва изчисления и инструкции 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Достъпът до паметта, при който трансферът на данни между входно-изходния 
модул и главната памет се осъществява без намесата на централния процесор е:  

o линеен 
o индиректен 
o директен 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Захранващият блок на компютър преобразува външните 220V в:  
o 4.3V, 6.0V, 12.0V 
o 5.8V, 7.0V, 12.0V 
o 3.3V, 5.0V, 12.0V 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Основни производители на х86 архикттурата са:  
o IBM 
o Intel  
o Hewlett-Packard 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

На коя от снимките е показана RAM памет:  
o 1 
o 2 
o 3  

                                                   
                                                        1                               2                      3 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Разликата между EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory) и EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) е: 

o EEPROM е по-евтина от EPROM 
o При EEPROM информацията може да се променя произволен брой пъти 
o EPROM няма нужда от предварително изтриване на старата информация 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

След монтажа на процесор за осигуряване на термоотвеждане:  
o Се поставя термопаста 
o Се монтира охлаждане (най-често радиатор с вентилатор) 
o Се поставят крепежи 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Съвременните системни шини могат да бъдат разделени на три функционални 
групи:  

o Адресна шина, шина за данни и управляваща шина 
o Регистърна шина, шина за данни и управляващи шини 
o Адресна шина, входно-изходна шина и насочващи шини 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Памети DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 са видове: 
o SDRAM 
o ROM 
o EPROM  

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Операционни системи са: 
o Word 
o Windows  
o Linux  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

BIOS e: 
o Основна входно-изходна софтуерна система 
o Операционна система 
o Трансферен протокол  

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

BIOS осигурява: 
o Стартиране на операционната система 
o Поддържане на часовника и самодиагностика на хардуера 
o Въвеждането на текст 

 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 

Процесорите i3, i5, i7 : 
o Са 32 битови 
o Са 64 битови 
o Са произведени от фирма Intel 

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

ATA и SATA са интерфейси за свързване на: 
o Хард диск 
o CD устройство 
o Видеокарта   

 

 



 

 

 

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) 
 

  


