
 

 

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. Символ се нарича: 

А) оставеният отпечатък в документ при натискане на клавиш 

Б) премахването на отпечатък в документ при натискане на клавиш  

В) добавянето на изображение в документ 

Г) всички посочени 

2. Цифрите, които изписваме от клавиатурата, са символи.               А) Грешно            Б) Вярно 

3. Първоначалният екран на менюто Symbol визуализира само последно избраните и използвани 

от потребителя символи.                                   А) Грешно            Б) Вярно 

4. Менюто, което съдържа команди за създаване таблица в текстов документ, се нарича Home?  
А) Грешно            Б) Вярно 

5. Форматирането на символи може да се извърши чрез менюто: 

А) Insert          Б) File          В) Edit          Г) Home 

6. Височината на клетките в таблица се определя от: 

А) избрания размер на символите           Б) междуредовото разстояние в абзаца 

В) всички посочени                                  Г) разстоянията до предишен и следващ абзац 

7. Командата, която трябва да се използва за обединяване на клетки, се нарича: 

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

8. Вярно ли е, че текстът в клетка може да се състои от няколко абзаца?            А) Не            Б) Да 

9. С кой от посочените клавиши може да се премести текстовият показалец от една клетка на 

таблица в друга?               А) Ctrl            Б) Shift           В) Alt            Г) Tab 

10. Вярно ли е, че таблица, направена по шаблон с Table Style, не може да се форматирана 

допълнително?                А) Не      Б) Да 

11. С помощта на инструмента Shading в Borders and Shading може да се форматира: 

А) цветът на рамките на графичните обекти в страницата 

Б) стилът на рамките на текстовите страници от документа 

В) фонът на текстовите страници от документа 

Г) щрихът или цветът на фона на клетки от таблицата 

12. 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 

13. С коя от опциите на менюто Design може да бъде добавена рамка на страница в текстов 

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

14. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на специални символи и знаци: 

А)            Б)            В)           Г)   

15. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на графични форми: 

А)       Б)      В)     Г)   

16. С кой бутон се променя разположението на графичната форма спрямо текста: 

А) Wrap Text          Б) Shape Effects          В) Rotate          Г) Edit Shape 

 


