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Конспект по 

      ЗЗЗПППППП   УУУчччееебббнннааа   пппррраааккктттииикккааа   пппооо   ПППЕЕЕРРРИИИФФФЕЕЕРРРНННИИИ   
УУУСССТТТРРРОООЙЙЙСССТТТВВВААА      

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

 
 

1. Избиране на видеоадаптер по задание. Работа с 

техническа документация на видеоадаптер. 

2. Инсталиране на видеоадаптери от различни видове. 

Търсене и инсталиране на драйвери. Настройка в 

операционната система. Откриване и отстраняване на 

неизправности. 

3. Избиране на монитор по задание. Работа с 

техническа документация на монитор. Свързване на монитор 

към компютъра. Търсене и  инсталиране на драйвери. 

Настройки на монитора от панела за управлението му. 

Настройки в операционната система.. 

4. Избиране на мултимедиен проектор по задание. 

Работа с техническа документация на монитор. Свързване към 

компютъра. Интерфейси и интерфейсникабели. Настройки на 
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проектора от бутоните му. Настройки в операционната 

система. 

5. Класификация на принтерите. Характеристики. 

Избиране на принтер по задание. Работа с техническа 

документация на принтер. 

6. Свързване на принтер към компютъра. Интерфейси и 

интерфейсни кабели. Търсене и  инсталиране на драйвери. 

Настройки в операционната система. 

7. Използване на принтер: зареждане на хартия, смяна 

на консуматив, отпечатване от различни приложения. Опашка 

за печат. Диагностика и отстраняване на неизправности. 

8. Скенери. Класификация на скенерите. 

Характеристики. Изготвяне на 

сравнителна таблица за видовете скенери. Избор на скенер 

по задание 

9. Използване на скенер. Свързване към компютъра. 

Интерфейси и интерфейсни кабели. Търсене и  инсталиране на 

драйвери. Сканиране на изображение. OCRсофтуер 

10. Класификация на Мултифункционални периферни 

устройства (МФУ) – принтер, скенер, копирна машина. 

Характеристики. Избиране на МФУ по задание. Работа с 

техническа документация на принтер.  

11. Свързване на МФУ към компютъра. Интерфейси и 

интерфейсни кабели. Търсене и  инсталиране на драйвери. 

Настройки в операционната система. 

12. Използване на МФУ: зареждане на хартия, смяна на 

консуматив, отпечатване, сканиране. Опашка за печат. 

Диагностика и отстраняване на неизправности 
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13. Работа с цифров фотоапарат – настройки, 

заснемане, свързване към компютър и прехвърляне на данни. 

Интерфейси и интерфейсни кабели. Подмяна на карта памет и 

батерии 

14. Работа с цифрова видеокамера – настройки, 

заснемане, свързване към компютър и прехвърляне на данни. 

Интерфейси и интерфейсни кабели. Подмяна на карта памет и 

батерии. Уеб камери. 
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Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Видеоадаптерът (видеокартата) е:  
o Електронна платка или чип 
o Кабел 
o Софтуер 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Съвременната допълнителна видеокарта има процесор, памет, 
охлаждане:  

o Да  
o Не  

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Допълнителна видеокарта се включва в:  
o PCI слот 
o PCI-е слот 
o PS/2 конектор 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Драйверът е:  
o Софтуер  
o Кабел  
o Слот  

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Една от основните характеристики на монитора е:  
o Трансферна скорост 
o Честота на опресняване 

o Разрядност  
 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Една от основните характеристики на LCD монитора е:  
o Размер на диагонала в инчове 
o Обем на RAMпаметта 
o Разделителна способност (резолюция) 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Един от видовете матрици на LCD монитора е:  
o IPS 
o ISS 
o KLS 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Кабелът на изображението е от типа:  

o VGA 
o HDMI 
o DVI 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

С кабел от изображението свързваме към компютър/лаптоп:  
o Принтер   
o Монитор  
o Мултимедиен проектор 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Най-висока е стойността(цената) на мултимедийните 
проектори: 

o С малко фокусно разстояние (късофокусни) 
o С голямо фокусно разстояние  
o Със средно фокусно разстояние 

 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Консуматив за лазерен принтер е: 

o Мастило/касета с мастило 
o Тонер/тонер касета 
o Термотрансферна лента  

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Принтер и мултифункционално устройство свързваме към 
компютър: 

o С USB кабел тип А-В 
o С USB кабел тип А-СМ 
o Безжично 

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

Софтуерът за разпознаване на сканиран текст се нарича: 
o DBR 
o MCR 
o OCR  

 
 

Въпрос 14: Отбележете верния отговор: 
Звуковата карта от изображението е :  

o вградена 
o външна 
o интегрирана в компютъра 

 
 

Въпрос 15: Отбележете всички верни отговори: 
Мултифункционалните устройства интегрират в себе си: 

o принтер  
o звук 
o скенер 

 
 

Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 
Данни от цифрови камери и фотоапарати към компютър се 
прехвърлят чрез: 

o кабел 
o SD карта 



 

 

 

o клавиатура 
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Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Видеоадаптерът (видеокартата) е:  
o Кабел 
o Софтуер 
o Електронна платка или чип 

 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Допълнителна видеокарта се включва в:  
o PCI слот 
o SATA конектор 
o PS/2 конектор 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Съвременната допълнителна видеокарта има:  
o Да  
o Процесор   
o IDE интерфейс 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Драйверът е:  
o Софтуер  
o Кабел  
o Слот  

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Една от основните характеристики на монитора е:  
o Честота на опресняване 
o Трансферна скорост 

o Разрядност  
 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Една от основните характеристики на LCD монитора е:  
o Обем на RAM паметта 
o Размер на диагонала в инчове 
o Разделителна способност (резолюция) 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Един от видовете матрици на LCD монитора е:  
o ISS 
o KLS  
o IPS 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Кабелът на изображението е от типа:  

o VGA 
o HDMI 
o DVI 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

С кабел от изображението свързваме към компютър/лаптоп:  
o Принтер   
o Монитор  
o Мултимедиен проектор 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Късофокусните мултимедийни проектори: 

o Са с най-висока пазарна стойност (цена) 
o Са с най-ниска пазарна стойност (цена) 
o Са със средна пазарна стойност (цена) 

 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Лазерният принтер е със сменяем консуматив: 
o Мастило/касета с мастило 

o Термотрансферна лента  
o Тонер/тонер касета 

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Компютърът свързваме с принтер и мултифункционално: 

o С USB кабел тип А-В 
o Безжично 
o С USB кабел тип А-СМ 

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

ОCR софтурът е за: 
o Разпознаване на текст 
o Въвеждане на текст 
o Поставяне на субтитри на видео 

 
 

Въпрос 14: Отбележете всички верни отговори: 
Мултифункционалните устройства интегрират в себе си: 

o принтер  
o звук 
o скенер  

 
 

Въпрос 15: Отбележете верния отговор: 
Звуковата карта от изображението е :  

o допълнителна 
o външна 
o интегрирана в компютъра 

 
 

Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 
WEB камерата свързваме с компютър/лаптоп: 

o USB кабел 
o SATA кабел 
o Безжично  
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Въпрос 1: Отбележете верния отговор: 

Една от основните характеристики на монитора е:  
o Честота на опресняване 
o Трансферна скорост 

o Разрядност  
 
 
Въпрос 2: Отбележете верния отговор: 

Една от основните характеристики на LCD монитора е:  
o Обем на RAM паметта 
o Размер на диагонала в инчовe 
o Разделителна способност (резолюция) 

 
 
Въпрос 3: Отбележете всички верни отговори: 

Един от видовете матрици на LCD монитора е:  
o ISS 
o KLS  
o IPS 

 
 
Въпрос 4: Отбележете верния отговор: 

Драйверът е:  
o Софтуер  
o Кабел  
o Слот  

 
 



 

 

 

 
 
Въпрос 5: Отбележете верния отговор: 

Видеоадаптерът (видеокартата) е:  
o Кабел 
o Софтуер 
o Електронна платка или чип 

 
 
Въпрос 6: Отбележете всички верни отговори: 

Допълнителна видеокарта се включва в:  
o PCI слот 
o SATA конектор 
o PS/2 конектор 

 
 
Въпрос 7: Отбележете верния отговор: 

Съвременната допълнителна видеокарта има:  
o Да  
o Процесор   
o IDE интерфейс 

 
 
Въпрос 8: Отбележете верния отговор: 

Кабелът на изображението е от типа:  

o VGA 
o HDMI 
o DVI 

 
 
Въпрос 9: Отбележете всички верни отговори: 

С кабел от изображението свързваме към компютър/лаптоп:  
o Принтер   
o Монитор  
o Мултимедиен проектор 

 
 
Въпрос 10: Отбележете верния отговор: 

Късофокусните мултимедийни проектори: 

o Са с най-висока пазарна стойност (цена) 
o Са с най-ниска пазарна стойност (цена) 
o Са със средна пазарна стойност (цена) 

 



 

 

 

 
 
Въпрос 11: Отбележете верния отговор: 

Лазерният принтер е със сменяем консуматив: 
o Мастило/касета с мастило 

o Термотрансферна лента  
o Тонер/тонер касета 

 
 
Въпрос 12: Отбележете всички верни отговори: 

Компютърът свързваме с принтер и мултифункционално: 

o С USB кабел тип А-В 
o Безжично 
o С USB кабел тип А-СМ 

 
 
Въпрос 13: Отбележете верния отговор: 

ОCR софтурът е за: 
o Разпознаване на текст 
o Въвеждане на текст 
o Поставяне на субтитри на видео 

 
 

Въпрос 14: Отбележете всички верни отговори: 
Мултифункционалните устройства интегрират в себе си: 

o принтер  
o звук 
o скенер  

 
 

Въпрос 15: Отбележете верния отговор: 
Звуковата карта от изображението е :  

o допълнителна 
o външна 
o интегрирана в компютъра 

 
 

Въпрос 16: Отбележете всички верни отговори: 
Данни от цифрови камери и фотоапарати към компютър се 
прехвърлят чрез: 

o кабел 
o SD карта 
o Мишка 



 

 

 

 
 
 
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 сe 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) 
 

  


