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Конспект по 

      ЗЗЗПППППП   УУУчччееебббнннааа   пппррраааккктттииикккааа   

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

 
 

1. Видове  кабели и конектори. Свързване на кабел с конектор. 

2. Структурно окабеляване. 

3. Топология  на видовете мрежи.  

4. Проверка на структурирана мрежа. 

5. Мрежови модели OSI и DoD. 

6. Комутатор Switch, Маршрутизатор Router, Точка за достъп АР. 

7. TCP/IP протокол и помощни програми.  

8. Мрежови настройки – маска и адрес. 

9. Работоспособност на изградена мрежа. 

10. Защита на компютърна мрежа и възстановяване от сривове; 

11. Отдалечен достъп. 

 



 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ЗЗЗПППППП   УУУППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ   
 

Вариант 1: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Кое не е елемент от мрежовия хардуер :  
o Кабелна преносна среда 
o Интернет браузер  
o Мрежови адаптер 

 
 

Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 
Колко усукани двойки има кабел тип UTP:  

o 2 
o 4 
o 8 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Оптичните кабели са:  
o неподатливи на смущения  
o лесни за монтаж  
o скъпи 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Кое от показаните на снимката крачета е прието да се счита за първо  
o a 
o b 
o и двете 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените устройства не е свързващо устройства в мрежа?  
o Суич (Switch) 
o Рутер (Router) 
o Скенер (Scanner) 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Кой от посочените кабели  е подходящ за зграждане на мрежа със скорост на 
обмен 100 Mbps:  

o UTP Cat 5e  
o UTP Cat 5 
o UTP Cat 3 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

BNC конекторите се използват в кабелни мрежи изградени с:   
o кабел тип усукана двойка 
o коаксиален кабел  
o оптичен кабел 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Мрежовият модел OSI е с : 
o четири слоя 
o шест слоя 
o седем слоя 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

Кое от посочените твърдения  се отнася за комутаторите (switches) 
o свързва отделните мрежи една с друга  
o избира път, по който да изпрати данните 
o преобразува електрическите импулси в светлинни 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Мрежовият модел DoD е с : 
o четири слоя 
o шест слоя 
o седем слоя 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените твърдения  се отнася за маршрутизаторите (routers) 
o свързва отделните мрежи една с друга  
o разделя мрежите 
o преобразува електрическите импулси в светлинни 

 
 
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: 

Поставянето на RJ45 конектор към кабел тип усукана двойка се нарича: 
o стриймване  
o кримпване  
o сплайсване   

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Устройството, показано на изображението е:  
o Комутатор Switch  
o Маршрутизатор Router  
o Точка за достъп АР 

 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 

Политиката за мрежова сигурност включва дейностите: 
o За инсталиране и обновяване на софтуер и хардуер 
o За отдалечен достъп  
o За административно управление 

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

Отдалечен достъп реализираме със: 
o Специални приложения 
o Средства на Windows 
o Команда   

 



 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ЗЗЗПППППП   УУУППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ   
 

Вариант 2: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Посочете кое е елемент от мрежовия хардуер :  
o TCP/IP 
o Интернет браузер  
o Мрежови адаптер 

 
 

Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 
Кабел тип усукана двойка има:  

o 2 проводника 
o 4 проводника 
o 8 проводника 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Кабелите тип усукана двойка са:  
o са най-неподатливи на смущения  
o са по-лесни за работа  
o са по-евтини 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Какъв е конекторът от изображението:  
o RJ45 
o BNC 
o SFP 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените устройства е свързващо устройства в мрежа?  
o Суич (Switch) 
o Ключ  (Key) 
o Скенер (Scanner) 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Кой от посочените кабели  е подходящ за зграждане на мрежа със скорост на 
обмен 100 Mbps:  

o UTP Cat 5e  
o UTP Cat 5 
o UTP Cat 3 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

BNC конекторите се използват в кабелни мрежи изградени с:   
o кабел тип усукана двойка 
o коаксиален кабел  
o оптичен кабел 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Мрежовият модел OSI е с : 
o четири слоя 
o шест слоя 
o седем слоя 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

Кое от посочените твърдения  се отнася за комутаторите (switches) 
o свързва отделните мрежи една с друга  
o избира път, по който да изпрати данните 
o преобразува електрическите импулси в светлинни 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Мрежовият модел DoD е с : 
o четири слоя 
o шест слоя 
o седем слоя 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените твърдения  се отнася за маршрутизаторите (routers) 
o свързва отделните мрежи една с друга  
o разделя мрежите 
o преобразува електрическите импулси в радиовълни 

 
 
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: 

Поставянето на RJ45 конектор към кабел тип усукана двойка се нарича: 
o стриймване  
o кримпване  
o сплайсване   

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Устройството, показано на изображението е:  
o Комутатор Switch  
o Маршрутизатор Router  
o Точка за достъп АР 

 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 

IP адресът може да бъде: 
o статичен 
o динамичен  
o третичен 

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

Отдалечен достъп реализираме със: 
o Специални приложения 
o Средства на Windows 
o Команда   

 



 

 

 

ИЗПИТЕН ТЕСТ 

по 

ЗЗЗПППППП   УУУППП   КККОООМММПППЮЮЮТТТЪЪЪРРРНННИИИ   МММРРРЕЕЕЖЖЖИИИ   
 

Вариант 3: 
 
 

 
Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Високоскоростни кабелни мрежови връзки се  реализират с:  
o Коаксиален кабел 
o Кабел тип усукана двойка  
o Оптичен кабел 

 
 

Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 
Кабел тип усукана двойка има:  

o 2 проводника 
o 4 проводника 
o 8 проводника 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Оптичните кабели:  
o са по-неподатливи на смущения  
o са по-сигурни  
o са по-евтини 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Какъв е конекторът от изображението:  
o RJ45  
o BNC 
o SFP 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените устройства е свързващо устройства в мрежа?  
o Суич (Switch) 
o Ключ  (Key) 
o Скенер (Scanner) 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Кой от посочените кабели  е подходящ за зграждане на мрежа със скорост на 
обмен 100 Mbps:  

o UTP Cat 5e  
o UTP Cat 5 
o UTP Cat 3 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

BNC конекторите се използват в кабелни мрежи изградени с:   
o кабел тип усукана двойка 
o коаксиален кабел  
o оптичен кабел 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Мрежовият модел OSI е с : 
o четири слоя 
o шест слоя 
o седем слоя 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

Кое от посочените твърдения  се отнася за комутаторите (switches) 
o свързва отделните мрежи една с друга  
o избира път, по който да изпрати данните 
o преобразува електрическите импулси в светлинни 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Мрежовият модел DoD е с : 
o четири слоя 
o шест слоя 
o седем слоя 

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Кое от посочените твърдения  се отнася за маршрутизаторите (routers) 
o свързва отделните мрежи една с друга  
o разделя мрежите 
o преобразува електрическите импулси в светлинни 

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Точката за достъп (АР) реализира: 
o Безжична връзка за клиентски устройства 
o Предаване с инфрачервени лъчи 
o Преобразуване на жичната връзка в безжична  

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Поставянето на RJ45 конектор към кабел тип усукана двойка се нарича: 
o стриймване  
o кримпване  
o сплайсване   

 

 
Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 

Устройството, показано на изображението е:  
o Комутатор Switch  
o Маршрутизатор Router  
o Точка за достъп АР 

 

 
Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 

IP адресът може да бъде: 
o статичен 
o динамичен  
o третичен 

 

 
Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 

Отдалечен достъп реализираме със: 
o Специални приложения 
o Средства на Windows 
o Команда   

 

 



 

 

 

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) 
 

  


