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1. Какво е предназначението на символ ! при JSP елементите? 
а) Използва се при JSP директивите; 
b) Използва се при JSP декларациите; 
c) Използва се при JSP изразите; 
d) Няма верен отговор. 

1.0  

2. Какъв модификатор на достъпа ще изберете, за да декларирате Java константа? 

а) private 
b) static 
c) final  
d) protected 

1.0  

3. В тялото на кой HTML етикет трябва да бъде HTML етикетът, чрез който се зарежда 
Java Script файл? 

а) head 
b) link 
c) meta 
d) script  

1.0  

4.  Кой клас предоставя метод println? 

а) PrintWriter 
b) DataOutputStream 
c) InputStreamReader 
d) BufferedReader 

1.0  

5. Маркирайте невалидната за протокол POP3 команда: 

а) MAIL 
b) USER 
c) TOP 
d) LIST 

1.0  

6.  Затварянето на комуникационните канали би трябвало да се реализира в тялото на 
клауза: 
а) try 
b) catch 
c) finally 
d) няма верен отговор 

1.0  

7.  Какво е предназначението на HTML атрибут src? 

a) Описва кой Java Script файл трябва да се зареди.  
b) Задава URI към WEB ресурс, който трябва да се адресира. 
c) Задава адреса на картинка, която трябва да се визуализира чрез браузъра. 
d) Няма верен отговор. 

1.0  

8.  Кое от изброените CSS правила е с верен синтаксис? 
a) a.first { font-family: Arial; } 
b) td.title { color = 000080; } 
c) body.first { font-size = 14px; } 
d) body:second { font-size: 14px; }  

1.0  

9. Кой метод се вика от WEB контейнера при заявка от страна на клиента, независимо от 
типа на използвания HTTP метод? 

а) doGet() 
b) doPost() 
c) doAll() 
d) service() 

1.0  



10.  Чрез кой HTML етикет може да се визуализира бутон в HTML форма? 

a) form 
b) input 
c) buton 
d) няма верен отговор 

1.0  

11.  Кой протокол използват SMTP сървърите с цел транспортиране на пакетите, които се 
обменят между клиентите и сървъра? 

a) HTTPS 
b) HTTP  
c) TCP  
d) UDP 

1.0  

12.  Какво е предназначението на всеки един от следните HTTP методи? 
GET -  ............................................................................................................................  
POST -  ............................................................................................................................  
HEAD -  ............................................................................................................................  
OPTIONS -  ............................................................................................................................   

1.0  

13.  Коригирайте грешките в следния HTTP ред за запитване: 
GET info?a=1 HTTP 1.0 
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14. Затварянето на комуникационните канали в Java се реализира чрез метод: 
а) kill 
b) stop 
c) close  
d) delete 

1.0  

15. Чрез коя ключова дума в Java се указва да се генерира ново изключително събитие? 
a) throw 
b) throws 
c) finally 
d) catch 

1.0  

16. Кой Java оператор ще използвате с цел реализация на бързо умножение по степените 
на 2: 
a) && 
b) >> 
c) & 
d) << 

1.0  

17. Каква е разликата между работни и сървърни сокети? 
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18. Кой Java оператор има различно действие в зависимост от типа на данните към които 
е приложен? 
a) & 
b) && 
c) + 
d) == 

1.0  

Оценка [ получава се като общият брой точки (max 18) се раздели на 3 ]   
Минимален брой точки: 8 


