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SENIORS GO DIGITAL 

Създаване на дигитално съдържание 

Въпроси за самооценка & Окончателна оценка 
 

1. Какви функции имат клавишите от F1,...,F12 когато работите с Word файл? 

a. Активират командите на програмата. 

b. Променят формата на текущия параграф. 

c. Променят формата на текущия избран текст. 

 

2. Каква е функцията на командата Undo в Word? 

a. Въстановява предишна или последната направена команда. 

b. Изтриване на файла, съдържащ текущия документ на диск. 

c. Премахва всяко форматиране на текста в документа. 

 

3. Коя от изброените команди е за избор на цяла колона в Excel? 

a. Кликнете върху координатата на колоната (A, B, C,...). 

b. Напишете координатата на колоната (A, B, C, ...) с клавиатурата.  

c. Напишете координатата на колоната (A, B, C, ...) с клавиатурата, като държите таниснат бутона 

Ctrl. 

 

4. Как да направите изчисление в Excel? 

a. Въведете символа =, след това командата и натиснете клавиша Enter. 

b. Въведете командата и натиснете клавиша Enter от клавиатурата. 

c. Въведете командата и натиснете комбинацията от клавиши Alt + Enter от клавиатурата. 

 

5. Какво наричаме слайд в PowerPoint? 

a. Елемент от презентация, който може да съдържа текст и друг вид мултимедийно съдържание. 

b. Формат на теста, често използван в PowerPoint. 

c. Тип формат на файла. 

 

6. Как се принтира PowerPoint документ? 
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a. Като отворите менюто на файла и изберете командата Print (Печат) 

b. Като отворите раздела Insert (Вмъкване) и изберете командата Print (Печат). 

c. Като отворите раздела Revision (Повторна проверка) и изберете командата Review (Преглед) 

command. 

 

7. Защо се счита за добра идея да създадете резервно копие на файла, който искате да 

редактирате с Photo APP? 

a. За да може да върнем оригиналната версия на файла ако е необходимо. 

b. Архивирането е безполезно. Можем да презапишем файла, за да спестим място на диска. 

c. За да запазим копие на файла като подарък за приятел. 

 

8. Как да преоразмерите изображение, използвайки приложение за Photo? 

a. Като изберете опцията за преоразмеряване в менюто "три точки". 

b. Чрез преименуване на файла с изображение с по-кратко име. 

c. Чрез опциите за увеличаване или намаляване на изображението. 

 

9. Когато създавате видео с приложението Снимки (Photo) на Microsoft, къде може да 

намерите оригиналните файлове, с които трябва да направите видеото? 

a.  В библиотеката на проекта. 

b.  В секцията сториборд.  

c. В USB устройството. 

 

10. Къде можете да намерите реда на медийните файлове, докато създавате видео с 

приложението Снимки (Photo) на Microsoft? 

a.  В таблото с истории. 

b.  В библиотеката на проекта. 

c.  В лентата за времетраене на видеоклипа. 

 


