
Тест по модул “Мултимедия” 12 клас 

Трите имена.................................................................................................................. Клас...........................№ 

 

1. Мултимедията е: 

a) понятие от съвременните информационни и комуникационни технологии, което не обединява компютърната 

техника и програмно осигуряване, комуникации, висококачествен звук, графики, видеоизображения и текстова 

информация в един персонален компютър 

б) понятие от телекомуникационните технологии, което обединява компютърна техника и програмно осигуряване, 

комуникации, висококачествен звук, видеоизображения и текстова информация в един персонален компютър 

в) понятие от съвременните информационни и комуникационни технологии, което обединява компютърната 

техника и програмно осигуряване, комуникации, висококачествен звук, графики, видеоизображения и текстова 

информация в един персонален компютър 

2. Елементи на мултимедията са: (избройте НЕверните) 

а)ТЕКСТ          б)ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДПЕЧАТ  в)ЗВУК  г)ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ  

д)ГРАФИКА е)АНИМАЦИЯ  ж)ВИДЕО з)ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 

3.Текстовите файлове, които се използват в мултимедията имат разширени: 

а).WAV;.VOC;.MID. 

б)Post Script файлове (.ps); PDF файлове; HTML файлове; SGML файлове. 

в).BMP;.GIF;.PCX;.TGA;.TIFF;.DWG;.DXF;.EPS;.PLT. 

4.Звуковите формати са: 

а).WAV;.VOC;.MID. 

б)Post Script файлове (.ps); PDF файлове; HTML файлове; SGML файлове. 

в).BMP;.GIF;.PCX;.TGA;.TIFF;.DWG;.DXF;.EPS;.PLT. 

5.Класификация на графичните изображения биват: 

а) само растерна 

б) само векторна 

в) и двете 

6.Форматите на Векторните изображения са: 

а).DWG;.DXF;.EPS;.PLT. 

б).BMP;.GIF;.PCX;.TGA;.TIFF. 

в) нито едно от двете 

7. Форматите на Растерните изображения са: 

а).DWG;.DXF;.EPS;.PLT. 

б).BMP;.GIF;.PCX;.TGA;.TIFF. 

в) нито едно от двете 

8. Избройте Основните етапи, при създаване на мултимедийни приложения с използване на звук 

1) Създаване на сценарий с използване на звук 

2) Класифициране на звука: авторски или готови 

3) Създаване на източници на авторски звук – използване на готови източници 

4) Обработване, смесване и запазване в подходящ формат 

5) Вграждане в мултимедийно приложение 

9. Анимацията представлява: 

а) статично стоящи двудименсионални образи, използвани да покажат обекти в движение или да илюстрират 

определени процеси; 

б) движещи се тридименсионални образи, използвани за да илюстрират обекти в движение да илюстрират 

определени явления; 

в)Движещи се двудименсионални или тридименсионални образи, използвани да покажат обект в движение или да 

илюстрират определени порцеси 

10. Избройте 8 приложения на мултимедията : 

.......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. .........................................

......................................................................................................................................................................................................  

11. Мултимедийни компакт  дискове: 

А) разработени посредством HTML, JavaScript и CSS. Разглеждат се в прозореца на Интернет браузер. Могат да 

съдържат изключително голям обем от документ или снимки, като по този начин се пестят значителни средства. 

Б) подходящи за ”Електронни визитни картички”, дискове за реклама на личности, организации и продукти, за  

представяне на райони и обекти. Те са изключително атрактивни и могат да съдържат много широка гама  

визуални и аудио елементи. 

В) се разглеждат в режим Full Screen. Те не изискват инсталиран софтуер на Вашия компютър. 

12. Интерактивен Web – мултимедия е: 

А) средство, което е предназначено за задочни форми на обучение, не прилага видео, звук, анимация. 

Б) средство, което е предназначено първостепенно за дистанционни форми на обучение, а използването  

на цифров звук и образ на уеб сега преви интерактивната мултимедия наистина интересна в дидактически план. 



В) средство, което използва цифров звук и образ в уеб интерактивната мултимедия, но не е предназначена за 

обучение. 

13. Мултимедиен Web-документ съдържа – свържете със стрелки   

 

 

 

Видео  Средство за задаване на 

детайлна информация или за 

описване на абстрактни явления, 

поради това си остава основно 

информационно средство  

Анимация Икони, бутони, фогографии  

Текст Тя се създава чрез комбинация 

на статични образи – кадри, 

подредени един след друг, 

имащи определено времетраене, 

които помагат на потребителя да 

види нагледно неща,  които не се 

изразяват толкова лесно с думи 

или единични картини. Тя е един 

по-евтин от видеото начин да се 

покаже нещо в развитие.   

Звук Е мощна и гъвкава медия,която 

съчетава два елемента: реална 

картина и звук.   

графика Парви текста, графиките и 

анимациите по-емоционални. То 

може да представя близки 

пранове, съобщения от мястото 

на събитието или интервю с 

личности, може да покаже даден 

процес или явление. 

 

 

 

14. Класифицирайте трите области на мултимедийните продукти  

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 

 

Критерии за оценяване: 

По 1 точка – въпроси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

По 2 точки на отговор  

Въпрос 8 – 10 точки 

Въпрос 10 – 16 точки   

Въпрос 13 – 5 точки  

Въпрос 14 – 6 точки 

Общо: 49 точки  

 

Оценяване: 

От 1 да 21 точки   – Слаб (2) 

От 22 до до 28 точки – Среден (3) 

От 29 до 35 точки   – Добър (4) 

От 36 до 42 точки  – Мн.добър (5) 

От 43 до 49 точки   – Отличен (6)  


