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SENIORS GO DIGITAL 

COMPUTER BASICS & PROBLEM SOLVING 

Въпроси за самооценка & Окончателна оценка 

1. Съпоставете действието с правилния резултат: 

Еднократно кликване на мишката обикновено избира елемент 

Двойно кликване с мишката обикновено отваря елементи, папки и програми 

 изтрива елементи, папки и програми 

 

2. Поставете в правилния ред 

За да преместите даден елемент чрез влачене е необходимо да: 

1 Поставете курсора върху елемента, който искате да плъзнете 

2 За да изберете елемента, кликнете и задръжте основния бутон на мишката върху него 

3 Влачене на елемента до желаното място 

 

3. Попълнете празнината 

За да въведете специален символ, трябва да натиснете и задръжте клавиша ________ и клавиша 

със символа от клавиатурата. 

a. Caps Lock 

b. Shift 

c. Tab 

 

4. Свържете следните функции с правилния клавиш 

Caps Lock Превключва малки и главни букви 

Backspace Изтрива символи отляво на курсора 

Tab Вмъкване на интервал между абзаците 

Num Lock Превключва активирането на Numeric Pad 

Delete Изтрива символ от дясно на курсора 

 

 

 

5. Чрез натискане на коя от следните комбинации от клавиши можете да промените езика? 
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a. Shift + Alt 

b. Shift + Tab 

c. Ctrl + Alt 

 

6. За да се свържете Wi-Fi мрежата е необходимо да: 

За да се свържете Wi-Fi мрежата е необходимо да: 

1 се уверите, че Wi-Fi опцията на вашия компютър е включена 

2 Изберете желатана от вас мрежа от списъка 

3 Въведете парола ако е необходимо 

4 Кликнете върху бутона "свързване" 

 

7. Ако не знаете точния адрес на уеб страницата, която искате да посетите, можете да 

извършите търсене с Google, като използвате някои ключови думи-фрази, подходящи за 

уебсайта, който искате да посетите. 

a. True 

b. False 

 

8. Поставете в правилния ред 

За да изпринтите текстови документ е необходимо да: 

1 Свържете принтера с компютъра и да го включите 

2 
Отидете на файла, който желаете да принтирате и да натиснете клавишите Control + P 

от клавиатурата 

3 Настроите опциите за печат (например номер на копия, страници и т.н.) 

4 Натиснете бутона "принтиране" 

 

9. Какво е препоръчително да направите, когато имате проблем с компютъра? 

a.  Рестартирате компютъра 

b.  Изключвате компютъра 

c. Обаждате се на техник 

 

10. Какво трябва да направите, когато приложението спре да работи? 

a.  Изключване на компютъра 

b.  Отваряне на “End task”, чрез натискане на клавишите Ctrl+Alt+Delete и затваряне на 

приложението. 

c.  Проверка на кабелите 


