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Примерен тест 
Подготовка за изпит към курса C# Начално ниво 

 

1. Ако а=true, и b= false, кой от посочените изрази има стойност 
true? 

a. (!a) && (!b) 
b. !(a || b) 
c. a || b 
d. a && b 

2. В оперативната памет елементите на масив се разполагат в: 
a. последователни клетки 
b. в произволно разположени свободни клетки 
c. първите свободни клетки, дори и да не са съседни 

3. Каква стойност приема променливата p след изпълнение на 
следния код:   
int[] m={1,3,7,9,11}; 
int p=1; 
for (int i=0; i<5;i++) 
{ 
     if( m[i]%3==0) 
     { 
        p=p*m[i]; 
      } 
} 

a. произведението на елементите на масива 
b. сумата на елементите 
c. сумата на елементите, кратни на 3 
d. произведението на елементите, кратни на 3 

4. Каква ще бъде стойността на х след изпълнение на следния 
код: 
x=3; y=0; 
while(y<3) 
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{ 
    x+=1; 
    y+=1; 
} 

a. 6 
b. 3 
c. 4 
d. 1 

5. Каква ще е стойността на х след изпълнение на следния 
програмен текст? 
int x = 22;  
if (x>0 && x<30)  
{ 
     x = x % 7;  
}  
else  
{ 
     x = x / 7; 
} 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 

6. Какво ще се изведе след изпълнение на следния код: 
int I=0; 
while (I<0) 
{  
     Console.WriteLine("HI"); 
}  

a. Ще се изведе веднъж "HI" 
b. Ще се изведе съобщение за грешка 
c. ще се изведе безброй много пъти "HI" 
d. Няма да се изведе нищо 
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7. Къде е записан коректен оператор за присвояване, ако a, b и с 
са реални променливи 

a. 7 = a + b + c; 
b. a -= b - c; 
c. a + c = b; 
d. Math.Sqrt(a)= b - c; 

8. Множеството от стойности на булев тип данни се състои от: 
a. 2 елемента 
b. 8 елемента 
c. 256 елемента 
d. 32767 елемента 

9. Определете стойността на z след изпълнение на следния 
програмен фрагмент: 
 int x = 5;  
 int y = 10;  
 int z = ++x * y--;  

a. 45 
b. 50 
c. 54 
d. 60 

10. В празна опашка са добавени последователно следните 
елементи: 1, 2, 3, 4, 5, 6. След това са извадени три. Каква е 
стойността на последния изваден елемент? 

a. 1 
b. 3 
c. 4 
d. 6 

11. Едномерният масив и Опашката си приличат по това, че 
a. са динамични структури 
b. са линейни структури от еднотипни данни 
c. са статични структури 
d. елементите им са достъпни чрез индексирана 

променлива 
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12. Наредена, динамична структура от еднотипни елементи, 
за която добавянето на елементите е само в края, а 
премахването само в началото е: 

a. стек 
b. опашка 
c. списък 
d. масив 

13. Даден е следният програмен фрагмент: 
string str =   "Hello, C#"; 
str[2] = 'a';  
Какъв ще бъде резултатът от изпълнението? 

a. Стрингът str ще получи нова стойност - "а" 
b. Стрингът str ще получи нова стойност - "Hаllo, C#" 
c. Стрингът str ще получи нова стойност - "Heаlo, C#" 
d. Има грешка, кодът няма да се изпълни 

14. Ako A е целочислен масив с 20 елемента, какво ще 
пресмята в s следния фрагмент?  
 int  s = 0;                
 for (int i = 0; i > 20; i++)     
 {     
            if (a[i] > 0)    {   s = s + a[i];   }     

            } 

a. Сумата на положителните елементи на масива а; 
b. Сумата от отрицателните елементи на масива а; 
c. Нищо няма да се пресметне, ще остане стойност 0; 
d. Сумата на елементите на масива а; 

15. Индексът на елементите на масив е винаги 
a. цяло число 
b. реално число 
c. символ 
d. произволен тип 

16. Каква стойност ще се изведе след изпълнението на 
следния програмен фрагмент:             
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int[] a = { -2, 3, 1, 4, 1, -10 };            
 int p = 1;            
 for (int i = 0; i < 5; i++)             
{                     
       p = p * a[i];          
}             
Console.WriteLine(p); 

a. 0 
b. 24 
c.  -24 
d. 240 

17. Могат ли дните от седмицата да бъдат съхранени в 
масив? 

a. Не, защото в масиви се записват само числа 
b. Да, но само като номер на деня от седмицата  
c. Да, в масив от низове 
d. Да, но само, ако са на англйиски 

18. Каква е стойността на променливата x, ако  
x=new string('*', 5)? 

a. '*5' 
b. '*****' 
c. "*****" 
d. "*5" 

19. Следният оператор: 
for (;;) 
{    
       Console.WriteLine("Loop"); 
} 

a. е пример за безкраен цикъл 
b. е некоректен 
c. ще се изпълни един път 
d. няма да се изпълни нито един път 
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20. Коя от изредените колекции допуска добавяне на нов 
елемент на произволно място 

a. Масив 
b. Списък 
c. Стек 
d. Опашка 
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