
Мултимедия 
 
Име: 
Клас: 
Номер: 
 
1.Елементи на мултимедията са: 
a)Текст, анимация и компютърна презентрация 
b)аудио-видео технологии, текст и анимация 
c)текст, анимация и електронни таблици 
d)и трите са верни 
 
2.Мултимедйната презентация може да се включа 
a) текст и графика 
b)изображения и музикален файл  
c)Видео и флаш 
d)и трите са верни 
 
3.Програмите, които могат да се използват за мултимедията са: 
a)Format Factory, Audacity, Microsoft PowerPoint, Auto Collage 
b)Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Paint 
c)MS Paint, MS Publisher, Notepad 
d)И трите са верни 
 
4.Интерактивната мултимедия намира приложение и в сферата на образованието, най-вече поради факта, че може да 
осигури  
на обучаемия възможността да работи във "виртуална среда". Примери за такива среди са: 
a)софтуерът за музициране (композиране и обработка на музика) 
b)компютърните самоучители 
c)компютърните мултимедийни книги 
d)всички варианти са верни 
 
5.Мултимедията дава възможност за комбиниране на възможностите на телевизията с мощта на персоналните компютри.  
Крайният резултат са приложения, които са: 
a)Ефективни 
b)Персонални 
c)Интерактивни 
d)всички варианти са верни 
 
6.Коя от изброените програми е свързана с изрязване и обработка на изображения 
a)Brennig's 
b)Paint 
c)AutoCollage 
d)ProShow GOLD 
 
7.Коя от изброените програми може да използва за създаване на видео презентация: 
a)ProShow GOLD 
b)Brennig's 
c)Audacity 
d)Paint 
 
8.Примери за мултимедийни приложения са: 
a)цифрово видео редактиране и производство 
b)електронни вестници/списания 
c)мултимедийни игри 
d)всички варианти са верни 
 
9.Кои от изброените варианти е най-големият аудио формат? 
a)MP3 
b)WMA 
c)WAV 
d)и трите са грешни 
 
10.Текстовите файлове, които се използват в мултимедията имат разширение: 
a)WAV; VOC; MID 
b)b) Post Script файлове (ps.); PDF файлове; HTML файлове; SGML файлове 
c)c) BPM; GIF; PCX; TGA; TIFF; DWG; DXF; EPS; PLT 
d) 
 
11.Какво е анимация? 



a)видимо движение на обекта 
b)една карикатура 
c)файлов формат 
d)няма верен отговор 
 
12.Кои са двата вида анимация? 
a)клетъчно и пътно 
b)2D и 3D 
c)Бързо и бавно 
d)растерна и векторна 
 
13.Какво означава MPEG? 
a)Modern Picture Experts Group 
b)Moving Picture Experts Gang 
c)Moving Picture Experts Group 
d) 
 
14.Коя файлов формат може да показва повече цветове? 
a)MP3 
b)JPEG 
c)GIF 
d)TIF 
 
 

 


