
Примерни тестове  ХІІ клас

1.На колко е равен коефициента на усилване Кобщ=? на тристъпален усилвател, ако коефициентите на 
усилване на отделните стъпаласа К1=6, К2=8, К3=10?

А) 24 ;          б) 140 ;                в) 480 ;          г) 86 ;

2.Схемата на фигурата е на:

А)инвертиращ усилвател;          б) неинвертиращ усилвател;

В)аналогов компаратор;             г)усилвател на мощност;

3.При схема Грец – по време на всеки полупериод на променливото напрежение работи:

А)1 диод ;       б) 2 диода ;       в) 4 диода ;       г) 3 диода ;       

4. Ако  = 100Ω, С = 10nF, tи =100.10-6s, показаната схема на фигурата е на :

R1

C1

А)диференцираща верига;          б) интегрираща верига;

В) делител;                                        г) филтър;

5.От какво зависи характеристичното съпротивление ρ на трептящ кръг?

А)от U ;          б) от I ;       в) от L ;      г) от L и C ;

 6.Начертайте схема на функцията:

F(x) = Х1.Х2( Х3V(Х2V Х4))

7.Колко изхода има шифратор с 8 входа?

А) 8 ;           б) 3 ;                      в)  2 ;                     г)  4 ;

8.Показаното условно графично означение е на :



А) тригер на Шмит ;         б) JK тригер;       в) RS тригер;        г)Т тригер ;

9.По време на един тактов импулс в преместващ регистър с три тригера се въвежда:

а) 1 бит;          б)  2 бита;            в) 3 бита;               г) 6 бита;

10.Колко и какви тригери трябва да се свържат последователно, за да се получи делител на честота, за 
който fизх.=75 kHz, fвх.=1,5MHz?

А)четири RS тригера;       б) пет Т тригера;         в) три JK тригера;      г)четири Т тригера;

11.Каква логическа функция е реализирана:

А) ЛФ  И – НЕ;
Б) ЛФ  ИЛИ
В) ЛФ  И
Г) ЛФ  ИЛИ – НЕ;

12.Начертайте схема на мултивибратор с индикация(2 И-НЕ).

13. Начертайте графиките на Uc и  Ue за електронен ключ с n-p-n транзстор.



14. Начертайте графиките на Uc и  Ue за електронен ключ с p-n- p  транзстор.

15.Докажете:

А) 

Б)  

В) 

Г ) 

16. Докажете:

А) 

Б) 

В) 

Г) 

17. Какъв елемент ще се получи ако се инвертират входовете на елемент И-НЕ:

a. И;

b. ИЛИ;

c. ИЛИ-НЕ;

18. S входа на RS тригер служи за установяване на тригера в:

a. Лог 1;

b. Лог0;

c. Неопределено състояние.



19. Характерно за D тригера е:

a. Хистерезис;

b. Закъснение;

c. Липса на забранена комбинация .

20. С колко тригера може да се реализира двоичен брояч, с обем 32

a. 3;

b. 4;

c. 5;

21. Към кой изход се прехвърля входния сигнал при демултиплексор на който на адресните 
входове е подадено Хв=1, Ха=1

а.Y1

б. Y2

в. Y3

22. За какво се използват входовете на компаратора А>В, А=В, А<В

а. За каскадно свързване;

б. За получаване на резултата

в. Няма верен отговор

23. от каква са изградени регистрите

а. От тригери

б. От броячи

в. От транзистори

24. На какво е равносилно преместване на ляво на преместваш регистър

а. Деление на 2 

б. Умножение по 2

в. Събиране с 

25. Какъв елемент се използва за преминаване от двоичен в седемсегментен код

а. Шифратор

б. Мултиплексор

в. Дешифратор



26. Какво е характерно за тригера на Шмит

а. Закъснение

б. Хистерезис

в. Липса на забранена комбинация

27. Логическа схема ИЛИ има :

а)един вход и един изход

b)най-малко два входа и един изход

с)два входа и два изхода

28. Предназначението на дешифраторите е да:
d. преобразуват  двоични числа в десетични
e. преобразуват позиционния код в двоичен
f. сравнява числа

28. Начертаният на схемата ОУ / операционен усилвател /е :

-

+

a) за постояннотоково усилване

b) за променливотоково усилване

c) сумиращ

29. По каква схема е свързан биполярният транзистор?

       

UВХ

EВ EС

RТ
∼

UИЗХ

а)  схема ОЕ
b)  схема ОВ
c)  схема ОС 

  30.  Кое е другото наименование на функцията логическо събиране:
a) инвертиране
b)  конюнкция
c)  дизюнкция



 31. Коя от посочените формули е за коефициент на усилване на усилвател с ООВ 
    а) К`=К/1- ßовК       

    b) К`=К/1+ßовК        

    c) К`=К- ßовК/К

32. Какви  обратни връзки се използват в усилвателите ?

         а) положителни          b) отрицателни   

33. Коя от схемите има голямо Rвх и малко Rизх.

                а) ОЕ 

               b) ОК   

                c) ОБ   

34. Колко вида самовъзбуждане  има генератора?

               а) меко

               b) твърдо

               c) меко и твърдо 

35.Кой символ ще бъде изобразен на индикаторния елемент (ИЕ ) при зададената комбинация в код 8-
4-2-1.

а/ А; 
б/ 5;      
в/ 9.     

36.Коя схема ще бъде включена към информационната магистрала?

а/ сх 0;    
б/ сх 1;   
в/ сх 2.

37. Коя комбинация активира показаната цифрова схема?



                       

 а/ 101; 

 б/ 110;   

 в/ 010; 

  г/ 011.

38.Определете състоянието на T и  D в показаната схема:

а/ T- отпушен,  D- свети; 
б/ T-запушен,  D- свети;
 в/ T-запушен,  D-не свети.

39. Определете при Uвх.=? ще засвети D1:

а/ Uвх ≥ 0,6V;

б/ Uвх ≥  - 1,2V;  

 в/ Uвх ≥  + 1,2V.

40.Допълнете показаната таблица и определете за каква схема се отнася.

а/ Логически елемент;

б/ RS тригер;

в/ JK тригер.

41. Кое уравнение отговаря на показания логически елемент:

       

а/ Y= Х1.Х2;

б/ Y=  Х1 ∨ Х2;

в/ Y= 21 X.X ;

г/ Y= 21 XX ∨ .

42. Усилвателното стъпало от схема 1 работи в:

А) режим клас А
Б) режим клас B
В) режим клас C
Г) режим клас D

0 0 Qt-1

0 1 1
0

1 1 X



43.Усилвателното стъпало от схема 2 работи в:
А) режим клас А
Б) режим клас   B  
В) режим клас C
Г) режим клас D

44.Дешифраторите са :
А) логически елементи
Б) цифрови схеми с памет;
В) цифрови схеми със свръхголяма степен на интеграция;
Г) цифрови схеми от комбинационен тип;

45. Тригерите са :
А) логически елементи;
Б) цифрови схеми с памет
В) цифрови схеми от комбинационен тип;
Г) специализирани цифрови схеми; 

46. При зададената комбинация на входовете изхода Q на тригера: 
А) преминава в състояние 1;
Б) преминава в състояние 0;
В) не променя състоянието си;
Г) променя състоянието си в инверсно;

47.Изхода Q на тригера сменя състоянието си на инверсното при логическа 1 на 
информационния вход и импулс на тактовия вход при:

А) Т тригер;
Б) синхронен D-тригер;
В) JK-тригер;
Г) RS-тригер;

48. При зададената схема JK-тригера изпълнява 
функцията на:

А) Т тригер;
Б) синхронен D-тригер;
В) JK-тригер;
Г) RS-тригер;

49. Асинхронните тригери нямат :
А) тактови входове;
Б) информационни входове;
В) приоритетни входове;
Г) инвертиращи входове;

50.При зададената комбинация на входовете изхода Q на тригера:
А) преминава в състояние 1;
Б) преминава в състояние 0;
В) не променя състоянието си;
Г) променя състоянието си в инверсно;

51. Изхода Q на тригера повтаря състоянието  на информационния 
вход при  всеки импулс на тактовия вход при:

А) Т- тригер;
Б) синхронен   D  -тригер;  
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В) асинхронен D-тригер;
Г) синхронен RS-тригер;

52. При зададената схема JK-тригера изпълнява 
функцията на:

А) Т- тригер;
Б) синхронен   D  -тригер;  
В) асинхронен D-тригер;
Г) синхронен RS-тригер;

53. Основна съставна част на броячите са:
А) RS-тригери;
Б) D-тригери;
В) Т- тригери; 
Г) JK-тригери;

54.Ако един брояч има 3 изхода и 5 възможни изходни състояния (комбинации), то той е:
А) синхронен;
Б) непълен;
В) пълен;
Г) двоично-десетичен;

55. Когато състоянията на  изходите на брояча се сменят последователно в различни моменти 
от времето, брояча се нарича:

А) синхронен; 
Б) реверсивен;
В) асинхронен;
Г) непълен; 

56. Ако изходната комбинация на четириразреден брояч, при постъпване на входен импулс, се 
промени от 0100 на 0101, то брояча е:

А) непълен;
Б) сумиращ;
В) синхронен;
Г) изваждащ;

57. Ако един брояч има 4 изхода и 10 възможни изходни състояния (комбинации), то той е:
А) синхронен;
Б) асинхронен;
В) пълен;
Г) двоично-десетичен;

58. Когато състоянията на  изходите на брояча се сменят едновременно при постъпване на 
входен импулс , брояча се нарича:

А) синхронен; 
Б) реверсивен;
В) асинхронен;
Г) непълен; 

59. Ако изходната комбинация на четириразреден брояч, при постъпване на входен импулс, се 
промени от 1100 на 1011, то брояча  е:

А) непълен;
Б) сумиращ;
В) асинхронен;
Г)   изваждащ;  

60. На схемата е показан:
А) пълен дешифратор;
Б) непълен дешифратор; 
В) пълен шифратор;
Г) непълен шифратор;
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61. На схемата е показан:
А) пълен дешифратор; 
Б) непълен дешифратор;
В) пълен шифратор;
Г) непълен шифратор;

62. Какво е основното предимство на кварцовия генератор?

�  а) осигурява променлива честота;

�  б) по малко изходно съпротивление;

�  в) осигурява точно определена честотата.

63. Разликата между RS  и JK тригери:

�  а) JK тригерите са по-бързодействащи от RS тригери;

�  б) JK тригери нямат забранени комбинации;

�  в) RS са асинхронни, а JK   тригери са синхронни

64. Регистъра се построява от:

          �  а) от няколко логически елемента ИЛИ;

�  б) от няколко логически елемента И;  

�  в) няколко тригера, всеки от които е предназначен да запазва цифри на определено място

65. Коя схема на свързване на ОУ дефазира на 180 градуса входния сигнал?

�  а) инвертираща схема на ОУ;

�  б) неинвертираща схема на ОУ;

�  в) ОУ като интегратор.

66. Коя комбинационна логическа схема има адресни входове,  информационни входове и  един 
изход.

�  а) Шифратор;

�  б) Дешифратор;

�  в) Мултиплексор.

67.  Дизюнкция означава :

�  а) логическо умножение;

�  б) логическо събиране;

�  в) логическо инвертиране.
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68. Двоичният код 1001 отговаря на десетичното число:

     �  а) 9;

�  б) 10;

�  в) 8.

69. Основната функция на брояча е :

     �  а) да запазва едно многоразрядно двоично – кодирано число;

�  б) да извършва преобразуване на записаните в него двоични числа;

�  в) да регистрира определено количество входни импулси.

70. В коя част от характеристиката (в кой квадрант) се избира работната 

   точка на изправителния диод?

�  а) І квадрант;

�  б) ІІ квадрант;

�  в) ІІІ квадрант.

       71.  В какви режими може да работи MOS – транзистор със собствен  N канал.

�  а) в режим на обогатяване и режим на обедняване;

�  б) в режим на обогатяване;

�  в) в режим на обедняване.

72. След минимизация ще се получи:

а/ Y= Х1Х3 ∨  Х2;

б/ Y=  Х3;

в/ Y= Х1 ∨ Х2 ∨  Х3.

73. Показаната схема се описва с логическо уравнение:

a/ 321 X)X.X( ∨ ;

б/ (Х1 ∨ Х2).Х3;

в/ Х1 ∨ Х2 ∨  Х3;

г/ (Х1Х3) ∨  Х2.

 
74. Мултиплексорът ( МХ ) е цифрова схема със:



а)1 вход -1 изход;             б)1 вход – много изходи; в) много входове- 1 изход.

a) гическа  0;

b)  неопределено;

75.Разгледайте фигурата. Когато на входовете 1 и 2 нивото е високо и светодиода:

a) Остава в предишното си състояние; 

b) Угасва;

c) Светва.

1

2
3 R1

100ohm

LED_blue
LED1

5V
VCC

76.От кои елементи зависи широчината на импулса, генериран от мултивибратора?

a) R , L;

b) L, C;

c) R, C.

77. Кои от по-долу изброените елементи са необходими за реализирането на мултивибратор с дискретни 
елементи:

g. транзистори, резистори, диоди, кондензатори;

h.  транзистори, резистори, кондензатори

i. транзистори, резистори, кондензатори, тиристори;

78. Показаната схема е:

a) Последователно свързани диоди;

b) Двуполупериоден изправител;

c) Схема „Грец”



79. На входовете С0 С1 С2 С3 е подадена комбинация 0110, на входовете А,В 01, какъв сигнал ще има на  
изхода f:

a) Логическа 1;

b) Логическа 0;

c) Неопределено.

.

80. Като какви преобразуватели се използват мултиплексорите

a) от последователен в паралелен;

b) от паралелен в последователен;

c) от паралелен 8 bit в последователен 16 bit.

81.Показаното устройство на фигурата е:

d) Генератор на правоъгълни сигнали;

e) Генератор на sin сигнали.

f) Усилвател;

                         82. RAM паметта е:

2. Енергонезависима, временна;

3. Енергозависима, постоянна;

4. Енергозависима, временна.

82. Изтриването на EPROM се извършва за определено време чрез:

2. Осветяване с инфрачервена светлина;

3. Осветяване със слънчева светлина;

4. Осветяване с ултравиолетова светлина.


