
ТЕСТ  

1. В режим на вмъкване въведеният от клавиатурата символ: 

а. Изтрива само символа пред точката на  вмъкване; 

б. Изтрива само символа след точката на  вмъкване; 

в. Мести символите след точката на вмъкване надясно; 

г. Мести символите след точката на вмъкване 

наляво. 

2. В режим на заместване въведеният от клавиатурата символ: 

а. Изтрива само символа пред точката на  вмъкване; 

б. Изтрива само символа след точката на  вмъкване; 

в. Мести символите след точката на вмъкване надясно; 

г. Мести символите след точката на вмъкване наляво 

3.  Преминаване от режим вмъкване към режим заместване се 

извършва чрез клавиш: 

а. Enter; 

б. Caps Lock; 

в. Insert; 

г. Ctrl. 

4.  QWERTY (фонетична) стандарт използва: 

а. Буквите от клавиатурата написани с червен цвят 

б. Съответствие на буквите на кирилицата и 

латиницата; 

в. Символи, които не съществуват на клавиатурата; 

г. Само цифри. 

5.  БДС стандартът: 

а. Буквите написани под латинските букви; 

б. Съответствие на буквите от кирилицата и 

латиницата; 

в. Символи, които на съществуват на клавиатурата; 

г. Само препинателни знаци. 

 

6.  Clip Art е: 

а. Редактор, чрез който се чертаят геометрични фигури; 

б. Група шаблони за художествени надписи; 

в. Галерия с картинки; 

г. Програма за рисуване. 

 

7. Форматирането на документ е процес, при който: 

а. Документът се съхранява върху дисков носител; 

б. Документът се изтрива от дисков носител; 

в. Документът се отпечатва върху хартия; 

г. Се променят характеристиките на елементите. 

8. При форматиране на символи 

а. Се определят междуредовите разстояния; 

б. Се задават размери на наборното поле; 

в. Се определя формат на листа за печат; 

г. Се задава шрифт, размер и цвят на символите. 

 

9. В полето Font се избира: 

а. Шрифт; 

б. Размер; 

в. Подчертаване; 

г. Цвят 

 

10. Понятието Bold се използва за означаване на: 

а. Наклон; 

б. Удебеляване; 

в. Подчертаване; 

г. Шрифт 

 



11. Размерът (Size) на символите се измерва в: 

а. Милиметри; 

б. Сантиметри; 

в. Пиксели; 

г. Пунктове. 

12. Кой от посочените бутони от инструменталното меню 

се използва за избор на шрифт: 

а. Font; 

б. Font Size; 

в. Bold; 

г. Italic. 

13. При форматирането на параграфи: 

а. Се определя формат на листа за печат; 

б. Се определят разстоянията между параграфи; 

в. Се задават размери на наборното поле; 

г. Се задава шрифт, размер и цвят на символите. 

14. Отмяна на последното действие може да се извърши 

чрез: 

а. Undo; 

б. Redo; 

в. New; 

г. Open. 

15. Преглед на документа се извършва чрез: 

а. Print; 

б. Print Preview; 

в. Format Painter; 

г. Paste. 

 

 

 

 

16. При отпечатване на документ е излишно действието: 

а. Създаване на копие на документа; 

б. Задаване параметри на страницата за печат; 

в. Преглед на документа; 

г. Отпечатване 

17. За получаване на помощна информация се натиска: 

а. Клавиш F1; 

б. Клавиш Shift; 

в. Клавиш Enter; 

г. Клавиш Alt 

 

18. Копирането на заден формат се извършва чрез бутон: 

а. Open; 

б. Format Painter; 

в. Print preview; 

г. Paste 

19. Коя от изброените характеристики се отнася към 

характеристиките на страница? 

а. Размерите на символите; 

б. Цветът на символите; 

в. Размерите на наборното поле 

г. Междуредовите разтсояния 

20. С понятието Portrait и Landscape се означават: 

а. Шрифтове; 

б. Подравнявания; 

в. Ориетации на страницата; 

г. Удебеляване и наклон. 

 

 


