БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Ичко Бойчев“
БЛАГОЕВГРАД, ул. „Иван Михайлов” 62

тел. 88 52 63; факс (073) 83 10 22 е-mail: bpg@bpg-blg.com

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №1
Изпитна тема: Микропроцесор. Архитектура на микропроцесор
RISC и CISC микропроцесори. Развитие на микропроцесорите.
Основни функционални блокове на CISC микропроцесор.
Технически параметри на микропроцесорите.
Режими на работа на микропроцесорите.
5. Тенденции в развитието на микропроцесорите, съвместимост.
1.
2.
3.
4.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 1
1. Дефинира понятието микропроцесор. Проследява развитието на
микропроцесорите.
2. Чертае обобщена блок-схема на микропроцесор с фон Нойманова
(Принстънска) архитектура. Обяснява функциите на отделните блокове и
връзките между тях.
3. Изброява и пояснява основните параметри на процесорите. .

20
30
10

4. Посочва и обяснява режимите на работа на процесорите.

20

5. Представя тенденциите в развитието на микропроцесорите. Определя
възможностите за съвместимост между различните архитектури.

20

Общ брой точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)
Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)
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(подпис)
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(подпис)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет № 2
Изпитна тема : Многоядрени процесори на Intel.
1.
2.
3.
4.
5.

Многоядрена технология. Развитие на многоядрените процесори .
Поколения микроархитектури на процесори Core i на Intel.
Основни параметри на процесори Core i на Intel.
Видове технологии.
Напишете методите за разграничаване на хардуерните от софтуерните проблеми в
компютърна система. Вашият компютър разполага с мощна видеокарта, но при по-голямо
натоварване образът започва да „насича”. Посочете възможните причини.
Максимален
брой точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 2
1. Обяснява многоядрена технология. Описва развитието на многоядрените
процесори.

20

2. Посочва основните поколения микроархитектури на процесори Core i на
Intel и открива разликите им.

20

3. Дефинира и обяснява основните параметри на процесорите.

20

4. Описва видовете технологии - Hyper-Threading (HTT), ММХ технология и
Virtualization Technology.

10

5. Напишете методите за разграничаване на хардуерните от софтуерните
проблеми в компютърна система. Вашият компютър разполага с мощна
видеокарта, но при по-голямо натоварване образът започва да „насича”.
Посочете две възможни причини.

30

Общ брой
точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)
Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

100
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(подпис)
………....
(подпис)
( печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА
по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет № 3
Изпитна тема : Многоядрени процесори на AMD.
1.
2.
3.
4.
5.

Многоядрена технология. Развитие на многоядрените процесори на AMD.
Особености в архитектурата на процесори AMD.
Основни параметри на процесори AMD.
Видове технологии.
Опишете основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и
дефекти в компютърна система. Коя е основната причина, която често води до дефектиране на CPU,
HDD, CD/DVD-ROM и понякога и видеокартата при преносимите компютри?
Макс. Бр.
точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 3
1. Обяснява многоядрена технология. Описва развитие на многоядрените процесори на AMD.

20

2. Посочва и обяснява особеностите в архитектурата на процесори AMD.
20
3. Дефинира и обяснява основните параметри на процесори AMD.

20

4. Описва видовете технологии - Virtualization Technology, ММХ технология и Cool`n Quiet .

10

5. Опишете основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни
проблеми и дефекти в компютърна система. Коя е основната причина, която често води до
дефектиране на CPU, HDD, CD/DVD-ROM и понякога и видеокартата при преносимите
компютри?

30

Общ брой точки:

Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)
Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

…................
(подпис)
………....
(подпис)
(печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №4
Изпитна тема : Дънна платка с процесор Intel Core i
1.
Функции на основните блокове на дънна платка за процесор Intel Core i7
Socket LGA1366. Форм фактор на дънната платка.
2.
Особености на хъбовата архитектура. Видове хъбов интерфейс.
3.
PCI Express шина и USB шина, характеристики, спецификации.
4.
Сравнение на дънни платки с процесор Intel Core i7 и дънна платка от
предишно поколение относно процесор, процесорна шина, тип и обем DRAM памет,
разширителни шини, видеокарта, интерфейс за твърд диск.
Максимален
брой точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 4:
1. Чертае блокова схема на дънна платка с процесор Intel Core i7 Socket
LGA1366. Посочва основните и блокове и обяснява предназначението им.
Дефинира понятието форм фактор на дънната платка

30

2. Прави сравнение между хъбовата архитектура и архитектура северен/южен
мост и посочва предимствата и. Изброява и обяснява видовете хъбов
интерфейс.

20

3. Дефинира PCI Express шина и USB шина , описва характеристиките им,
посочва основните им спецификации

20

4. Сравнява дънни платки с процесор Intel Core i7 и дънна платка от предишно
поколение относно процесор, процесорна шина, тип и обем DRAM памет,
разширителни шини, видеокарта, интерфейс за твърд диск – открива
разликите и прави изводи.
Общ брой точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

(подпис)

………....
(печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №5
Изпитна тема : Дънна платка с процесор на AMD
1. Функции на основните блокове на дънна платка за процесор AMD с чипсет от серия
800.
2. Особености на HyperTransport технология. Технологии за ускоряване на вход/изход.
3. PCI Express шина и AGP шина , характеристики, спецификации.
4. Сравнява дънни платки с процесор AMD с чипсет от серия 800 и дънна платка от
предишно поколение относно процесор, процесорна шина, тип и обем DRAM памет,
разширителни шини, видеокарта, интерфейс за твърд диск.
Максимален

Критерии за оценяване на изпитна тема № 5:
брой точки
1. Чертае блокова схема на дънна платка с процесор AMD с чипсет от серия
30
800. Посочва основните и блокове и обяснява предназначението им.
2. Дефинира и обяснява HyperTransport технология. Дефинира и обяснява
20
технологии за ускоряване на вход/изход.
3. Дефинира и описва PCI Express шина и AGP шина , изброява основните им
20
характеристики и спецификации.
4. Сравнява дънни платки с процесор AMD с чипсет от серия 800 и дънна
платка от предишно поколение относно процесор, процесорна шина, тип и обем
30
DRAM памет, разширителни шини, видеокарта, интерфейс за твърд диск.
Общ брой точки:
100

Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

(подпис)

………....
(печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №6
Изпитна тема : Статични и динамични памети в компютърните системи.
1.
RAM памет, характеристики, видове .
2.
Особености на статична памет. КЕШ памет – предназначение и нива.
3.
Особености на динамичните памети. Видове динамични памети - основни
параметри.
4.
Модули DRAM – SIMM, DIMM, RIMM.
5.
Сравнение на основните модули динамични памети спрямо тактова
честота, захранващо напрежение, капацитет на модулите и скорост на обмен.

Критерии за оценяване на изпитна тема № 6:
1. Дефинира RAM памет, изброява и описва основните характеристики на
паметта, различава основните видове памет.
2. Описва особеностите на статична памет. Обяснява същност на КЕШ памет,
изброява нивата и обяснява техните параметри и предназначението им.

Максимален
брой точки

3. Описва особеностите на динамичните памети. Чертае схема на клетка
памет. Изброява и описва видовете динамични памети и основните им
параметри.
4. Посочва основните модули DRAM и описва параметрите на DIMM и
RIMM.
5. Разделя основните модули динамични памети спрямо тактова честота,
захранващо напрежение, капацитет на модулите и скорост на обмен и
прави изводи относно приложението им.
Общ брой точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)
Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

10
20

20
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(подпис)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №7
Изпитна тема : Постоянни памети в компютърните системи
1. RОM памет, характеристики, видове .
2. Особености на PROM и EPROM.
3. Особености на EEPROM и Flash ROM .
4. Същност и предназначение на BIOS.
5. Основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и
дефекти в компютърна система.
Максимален

Критерии за оценяване на изпитна тема № 7:
брой точки
1. Дефинира RОM памет, описва основните характеристики , изброява
10
основните видове RОM.
2. Описва особеностите на PROM и EPROM. Прави сравнение между двата
вида памети, открива разликите и посочва предимствата.
20
3. Описва особеностите на EEPROM и Flash ROM. Прави сравнение между
двата вида памети, открива разликите и посочва предимствата.
4. Обяснява същността и предназначението на BIOS. Изброява и обяснява
четирите основни функции на BIOS.
5. Определя основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на
хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система. Дава пример за
откриване на дефектирал компонент.
Общ брой точки:

Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)
Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет № 8
Изпитна тема : Мрежов хардуер
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Видове носещи среди при компютърните мрежи.
Кабелна система при компютърните мрежи. Видове кабели.
Мрежови устройства за компютърни мрежи - мрежова карта, пасивни.
Активни и разделящи мрежови устройства.
Мрежови устройства за компютърни мрежи с оптични кабели.
Безжични локални мрежи.
Сравнение между основните видове кабели, използвани в компютърните мрежи.
Макс. бр. точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 8
1. Изброява и описва основните носещи среди при компютърните мрежи.

10

2. Описва характеристиките и спецификациите на основните видове кабели. Извършва
сравнение между тях и открива предимствата им .

20

3. Дефинира и обяснява основните характеристики на мрежовата карта и пасивните
мрежови устройства.

10

4. Описва основните характеристики на активни и разделящи мрежови устройства.
Открива разликите и посочва предимствата между тях.

20

5. Обяснява предназначението на мрежови устройства за компютърни мрежи с оптични
кабели.

10

6. Описва безжични локални мрежи.
7. Извършва сравнение между основните видове кабели спрямо използваема дължина,
скорост на предаване, гъвкавост, леснота при инсталиране, податливост на смущение,
специални възможности, препоръчителна употреба, цена и прави изводи за приложението
им .
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)
Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

10
20

…................
(подпис)
………....
(подпис)
( печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА
по професия код 523050 „Техник компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна на техника и технологии“

Изпитен билет № 9
Изпитна тема: Видове топологии в компютърните мрежи и администриране
1. Категоризация на мрежите според физическия обхват.
2. Мрежи с линейна шина. Комуникации по шинна мрежа.
3. Кръгови мрежи. Комуникации по кръгова мрежа.
4. Мрежи от тип звезда. Комуникации по мрежа от тип звезда.
5. Сравнение на трите вида топологии спрямо техните характеристики .
6. Компютърни мрежи спрямо метода на администриране - равноправна мрежа (peer-to-peer network) и
мрежа клиент-сървър (server based network). Видове сървъри.
7. Сравнение на компютърните мрежи според метода на администриране.
Макс. бр. точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 9
1. Посочва видовете компютърни мрежи според физическия обхват.

10

2. Обяснява мрежи с линейна шина и комуникация по мрежата. Изчертава примерна схема на
посочената топология.

10

3. Обяснява кръгова мрежа и комуникация по мрежата. Изчертава примерна схема на посочената
топология.

10

4. Обяснява мрежи от тип звезда и комуникация по мрежата. Изчертава примерна схема на посочената
топология.

10

5 Сравнява трите вида топологии, открива разликите, посочва предимствата и недостатъците на всяка
топология и прави изводи.

20

6. Обяснява видовете компютърни мрежи спрямо метода на администриране - равноправна мрежа
(peer-to-peer network) и мрежа клиент-сървър (server based network). Посочва видовете сървъри.

20

7. Сравнява компютърни мрежи спрямо метода на администриране - равноправна мрежа (peer-to-peer
network) и мрежа клиент-сървър (server based network), открива разликите и посочва предимствата на
всяка една от тях.

Общ брой точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)
Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

20

100 т.
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(подпис)
………....
(подпис)
( печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет № 10
Изпитна тема : Мрежови модели
1. Пакети от данни, пренасяни по мрежата. Полета на пакета данни.
2. Многослоен процес на комуникация.
3. Мрежови протоколи.
4. Модел OSI. Слоеве на модела.
5. Моделът DoD. Слоеве на модела.
6. Сравнение на слоевете на модела OSI и модела DoD
Макс. бр. точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 10
1. Дефинира и обяснява основните полета в пакетите от данни, пренасяни по
мрежата.

10

2. Дефинира и обяснява многослоен процес на комуникация по мрежите.

10

3. Дефинира и обяснява основните мрежови протоколи.

10

4. Чертае структурата на OSI модела и обяснява функциите на всеки слой.

20

5. Сравнява двата модела и прави изводи за основните разлики между тях.

20

6. Сравнява двата модела и прави изводи за основните разлики между тях.

30

Общ брой точки:

Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

………....
(подпис)

(печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА по
професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет № 11

Изпитна тема : Мрежови протоколи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Архитектура на TCP/IP.
Протоколи в мрежовия слой. IP адрес и класове IP адреси.
Правила при IP адресирането. Мрежова маска.
Частни и служебни адресни пространства. Мрежова маска.
Транспортни протоколи - TCP и UDP.
Виртуални частни мрежи.
Протоколи, използвани при VPN.
Макс. бр. точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 11
1. Дефинира и обяснява архитектура на TCP/IP.

10

2. Дефинира и обяснява IP адрес и класове IP адреси.

10

3. Описва IPv4 и IPv6 адресите, като открива и посочва разликите между тях.

20

4. Обяснява частни и служебни адресни пространства. Предлага пример за мрежова маска.

20

5 Сравнява транспортни протоколи - TCP и UDP, открива разликите и посочва предимствата.

10

6. Описва същността и принципа на VPN.

20

7. Сравнява протоколите РРТР и L2TP.

10

Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

(подпис)

………....
(печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №12
Изпитна тема: Магнитни и полупроводникови запомнящи устройства
1. Външни запомнящи устройства, видове според принципа на запис и четене на
информацията. Метод на магнитен запис/четене.
2. Принципно устройство на твърд диск (HDD). Характеристики и логическа организация
на твърд диск.
3. SSD запомнящи устройства. Характеристики. Предимства на SSD спрямо HDD.
4. Интерфейси за твърди дискове. Сравнение на АТА и SATA интерфейси.
5. RAID kонтролери за HDD, спецификации.

Критерии за оценяване на изпитна тема № 12:
1. Изброява видовете запомнящи устройства според принципа на запис/
четене на информацията. Обяснява метода на магнитен запис/четене.
2. Обяснява устройството и функциите на основните компоненти на твърд диск.
Посочва и описва характеристиките на твърдия диск и обяснява логическата му
организация.
3. Описва полупроводникови запомнящи устройства. Сравнява твърди дискове и
полупроводникови запомнящи устройства, открива разликите и определя
предимствата.
4. Изброява дисковите интерфейси. Обяснява предназначението и характеристиките
им. Прави сравнение между тях и посочва предимствата им.

Максимален
брой точки

10
20

20

10

5. Дефинира RAID технология. Обяснява понятието RAID масив. Изчертава и
обяснява видовете стандартни RAID нива- RAID 0 и RAID1. Изброява
комбинациите от RAID масиви. Различава хардуерен от софтуерен RAID масив,
посочва предимствата и недостатъците и прави изводи..

40

Общ брой точки:

100

Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

(подпис)

………....
(печат на училището)
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БЛАГОЕВГРАД, ул. „Иван Михайлов” 62
тел. 88 52 63; факс (073) 83 10 22 е-mail: bpg@bpg-blg.com
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №13
Изпитна тема: Оптични запомнящи устройства
1. Външни запомнящи устройства, видове според принципа на запис и четене
на информацията. Метод на оптично четене.
2. Структура и запис на CD-ROM, CD-R и CD-RW, физическа организация на
паметта.
3. Структура и запис на DVD, кодиране на информацията, стандарти на DVD.
4. Blue Ray запомнящи устройства, характеристики и видове.
5. Съпоставка между различните видове оптични дискове
спрямо стъпката на пътечката(микрона), минимална дължина на вълната(микрона), според
плътността на съхранените данни(GB/inch), и според вълната на лазера(nm).
Критерии за оценяване на изпитна тема № 13:
1. Изброява външни запомнящи устройства според принципа на запис и
четене на информацията. Обяснява метод на оптично четене.
2. Чертае структурите на CD-ROM, CD-R и CD-RW, обяснява методите на
запис, описва физическа организация на паметта.
3. Описва структурата и обяснява записа и кодиране на информацията на
DVD, посочва четири стандарта на DVD.
4. Обяснява Blue Ray запомнящи устройства, посочва видовете Blue Ray и
параметрите им.
5. Съпоставя различните видове оптични дискове CD, DVD и Blue Ray спрямо
стъпката на пътечката (микрона), минимална дължина на вълната
(микрона), според плътността на съхранените данни (GB/inch), и според
вълната на лазера (nm). Разпознава разликите и посочва предимствата
между тях.
Общ брой точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

………....
(подпис)

(печат на училището)

Максимален
брой точки

10
20
20
20

30

100
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №14
Изпитна тема : Сканиращи и печатащи устройства
1. Класификация на скенерите спрямо конструкцията и технологията на
сканиране. USB шина- характеристики и спецификации .
2. CIS (Contact Image Censor) скенери, устройство и принцип на действие, основни
параметри. CCD (Couple Charge Device ) скенери, устройство и принцип на
действие, характеристики.
3. Мастилено-струйни принтери, устройство и принцип на действие, основни
параметри. Лазерни принтери, принципно устройство, основни параметри.
4. Плотери - предназначение и видове.
5. Цветни лазерни принтери. Сравнение между монохромен и цветен лазерен
принтер.
Максимален

Критерии за оценяване на изпитна тема № 14:
брой точки
1. Изброява видовете скенери спрямо конструкцията и технологията на
20
сканиране. Описва характеристиките и спецификациите на USB шина.
2. Описва устройството на CIS (Contact Image Censor) скенер и обяснява
принципа му на действие. Описва устройството на CCD (Couple Charge
20
Device) скенер и обяснява принципа му на действие. Посочва основните
им параметри.
3. Описва устройство и обяснява принцип на действие на мастилено-струйни
принтери с термо- и пиезо- метод на печат. Описва устройството на
20
лазерен принтер и дефинира основните му параметри.
4. Обяснява предназначението на плотерите. Разпознава растерни от векторни
20
плотери. Посочва видовете векторни плотери и видовете растерни плотери.
5. Описва устройство на цветен лазерен принтер. Определя разликите между
20
монохромен и цветен лазерен принтер.
Общ брой точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

………....
(подпис)

(печат на училището)
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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №15
Изпитна тема : Периферни устройства за видео и звук.
1. Видеосистема. LCD монитори, принципно устройство. LCD монитори с пасивни и
активни матрици.
2. Плазмени монитори и OLED (Organic Light Emitting Diode) монитори, устройство и
принцип на действие. Сравнение на трите вида монитори.
3. Цифрови камери – основни функционални блокове, параметри.
4. Видеокарти, функционални блокове, характеристики, стандарти. IEEE 1394 и HDMIпредназначение и особености.
5. Цифров звук, аналогово-цифрово и цифрово-аналогово преобразуване на звука,
формати за цифров звук.
Максимален
брой точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 15:
1. Формулира понятието видеосистема. Описва принципно устройство на LCD
монитори. Обяснява разликата между LCD монитори с пасивни и активни
матрици.
2. Описва устройството и принципа на действие на плазмени монитори и OLED
(Organic Light Emitting Diode) монитори. Сравнява и анализира характеристиките
на трите вида монитори, открива разликите и посочва предимствата на всеки
един от тях.
3. Изброява и обяснява основни функционални блокове на цифровите камери.
Посочва основни параметри на цифровите камери.
4. Описва функционалните блокове на видеокартите, посочва основните им
характеристики и стандарти. Обяснява предназначение и особености на IEEE
1394 и HDMI.
5. Обяснява предназначението на звукова карта, описва аналогово-цифрово и
цифрово-аналогово преобразуване на звука, дава примери за формати за цифров
звук.
Общ брой точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

………....
(подпис)

(печат на училището)
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тел. 88 52 63; факс (073) 83 10 22 е-mail: bpg@bpg-blg.com
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №16
Изпитна тема : Алгоритми и типове данни
1. Алгоритъм – определение. Начини за представяне на алгоритми. Елементи на блоксхемите.
2. Видове алгоритми - линеен алгоритъм, разклонени алгоритми, циклични алгоритми.
Видове циклични алгоритми.
3. Променливи и константи. Правила за именуване на променливи и константи.
4. Основни типове данни. Скаларни и съставни типове данни.
5. Масиви. Едномерни и многомерни масиви
Максимален
Критерии за оценяване на изпитна тема № 16
брой точки
1. Описва понятието алгоритъм. Посочва начините за представянето на
алгоритми. Обяснява елементите на блок-схемите.
2. Начертава и обяснява различните видове алгоритми. Разпознава
различните видове циклични алгоритми.
3. Посочва правилата за именуване на променливи и константи.
4. Изброява основните типове данни. Дава примери за скаларни типове
данни.
5. Описва понятията едномерен и многомерен масив. Изброява основните
типове задачи за едномерен масив. Дава пример.
Общ брой точки:

Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

(подпис)

………....
(печат на училището)
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БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Ичко Бойчев“
БЛАГОЕВГРАД, ул. „Иван Михайлов” 62

тел. 88 52 63; факс (073) 83 10 22 е-mail: bpg@bpg-blg.com
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА по професия код

523050 „Техник на компютърни системи“ специалност код 5230501
„Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №17
Изпитна тема: Оператори за управление на изчислителния процес
1. Оператори – видове. Синтаксис на операторите– за въвеждане, извеждане,
присвояване.
2. Циклични конструкции – видове.
3. Условни оператори. Съставни логически условия. Вложени условни
оператори.
4. Оператори за цикъл. Вложени циклични оператори.
5. Обръщане на елементите в едномерен масив.
6. Сума от елементите на масив
Езикът за програмиране може да бъде С#, С++, Java или друг
изучаван програмен език.
Максимален
брой точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 17
1. Изброява и обяснява различните видове оператори и синтаксиса
на операторите за въвеждане, извеждане и за присвояване.
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2. Дефинира и обяснява различните циклични структури.
3. Посочва и обяснява условни оператори, включително вложени условни
оператори.
4. Обяснява циклични оператори, включително вложени циклични
оператори.
5. Описва и обяснява как се обръщат елементите на едномерен масив.
6. Представя и обяснява как се изчислява сума на елементи на масив.
Общ брой точки:
Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

(подпис)

………....
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БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Ичко Бойчев“
БЛАГОЕВГРАД, ул. „Иван Михайлов” 62

тел. 88 52 63; факс (073) 83 10 22 е-mail: bpg@bpg-blg.com
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“
специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии“
Изпитен билет №18
Изпитна тема: Процеси, нишки, алгоритми за планиране и управление на паметта в
операционната система (ОС)
1. Процеси в операционната система. Начини за организация на процесите. Състояния на
процесите. .
2. Блок за управление на процес в операционната система. Операции с процеси.
3. Нишки. Безизходни ситуации. Условия за възникване на мъртва хватка
4. Управление на паметта в операционната система. Методи за управление на паметта.
5. Софтуерни методи за диагностика и ремонт на компютърна система. Основни проблеми
в операционната система.
Максимал
ен брой
точки

Критерии за оценяване на изпитна тема № 18
1. Дефинира понятието процес. Посочва начините на организация на
процесите и тяхното състояние.
2. Описва как се управляват процесите, какви операции им се присвояват и
ситуации при прекъсването им.
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3. Посочва правилата за изпълнение на нишки в процесите, приликите и
20
разликите им с процесите.
4. Посочва изисквания за организация на паметта при нейното управление
20
от ОС, описва принципи и методи на обработка на данните в паметта.
5. Определя основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на
30
софтуерни проблеми и дефекти в компютърна система. Дава пример за
основни проблеми в операционната система.
Общ брой точки: 100

Председател на изпитната комисия: инж. Георги Нешев
(име и фамилия)

…................
(подпис)

Директор на БПГ “Ичко Бойчев“: Антон Драгоев
(име и фамилия)

(подпис)

………....
(печат на училището)

