
 

 

 

 

ТЕСТ „КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА“ – ИТ / 7 кл. / Име:.................................... 

 

Оценяване:  Всеки въпрос се оценява с 1 т.  

Критерии: 0-2т – Слаб (2);  3-5т  – Среден (3);  6-9т  – Добър (4);  10-136т  – Мн. добър (5);  14-16т   – Отл. (6) 

 

1. Библиотеката със символи в Microsoft Word се намира в менюто: 

А) Design          Б) View         В) Insert         Г) Page Layout 

2. Специалните знаци са вид символи.                     А) Грешно             Б) Вярно  

3. Чрез диалогов прозорец могат да бъдат добавени символи от различни азбуки, без за това да е 

необходимо инсталирането на допълнителна езикова подредба на клавиатурата. 

А) Грешно             Б) Вярно 

4. Специалните знаци са свързани основно с обозначаването на запазено съдържание и 

форматиране на документа.                         А) Грешно                       Б) Вярно 

5. Специалните знаци Paragraph , Nonbreaking Space и Section служат за: 

А) форматиране на символи                                          Б) нито едно от посочените 

В) форматиране на изображения в документа             Г) форматиране на документа 

6. Командата Fixed Сolumn Width служи за: 

А) автоматично разполагане на таблицата           Б) автоматично подравняване по съдържанието 

В) автоматичен избор на редове и колони            Г) колони с фиксирана широчина 

7. За да се раздели една клетка на няколко реда или колони, се използва командата: 

А) Merge Cells          Б) Auto Cells          В) Split Cells          Г) Convert Cells 

8. Вярно ли е, че с командите Insert Right и Insert Left може да се вмъкне ред отгоре и отдолу на 

маркирания ред?                     А) Да                Б) Не 

9. Форматирането на таблицата включва: 

А) промяна на размера на таблицата            Б) промяна на фона на клетките в таблицата 

В) промяна на символите в клетките           Г) всички посочени 

10. Възможно ли маркирането на текст в непоследователни клетки на таблица в текстов редактор? 

А) Да         Б) Не 

11. С бутона … 

А) задаваме цвят на запълване на клетка от таблица                     Б) създаваме готов образец на таблица 

В) избираме цвят и вид на рамки на таблица         Г) задаваме положението на таблицата спрямо текста 

12. С помощта на Нome/Paragraph/Borders може да се форматира: 

А) фона на таблица          Б) рамка на страница          В) фона на страница          Г) рамка на таблица 

13. С коя от опциите на менюто Design може да бъде променен фонът на страница в текстов 

документ?                 А) Color          Б) Page Border          В) Page Color          Г) Watermark 

14. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на математически символи: 

А)               Б)             В)               Г)   

15. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на графичнa схема: 

А)     Б)       В)      Г)  

16. От панела Layout на менюто Design можете да: 

А) променяте стила на текста от графична форма         Б) променяте вида на графична схема 

В) променяте стила на графична схема                           Г) променяте големината на графична форма 

 
 


