
Бирем 4 

Мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләр 

1. Кулланучы Химия каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, 

аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\Гимназия\Предметлар\Информатика каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  C:\Гимназия\Предметлар\1 чирек\Химия 

    2)  C:\Химия 

    3)  C:\Гимназия\Предметлар\Химия 

    4)  C:\Гимназия\Химия 

2.  Билгеле бер каталогта Гомуми дип исемләнгән файл саклана, аның тулы исеме -

 D:\Фото\2012\Гомуми. Кулланучы әлеге каталогтан ике дәрәҗә өскә күтәрелгән, 9 

класс дип исемләнгән каталог төзегән һәм бу каталогка Гомуми дип исемләнгән файлны 

күчергән. Күчергәннән соң файлның тулы исеме ничек булып үзгәргән? 

 

    1)  D:\Фото\9 класс\Гомуми 

    2)  D:\2012\9 класс\Гомуми 

    3)  D:\Фото\2012\9 класс\Гомуми 

    4)  D:\9 класс\Гомуми 

 

3. Кулланучы Эш1 каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары 

бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән һәм тагын бер дәрәҗә аска 

төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\2012\9 класс\Таблицалар каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  C:\2012\Текст\Редакция\Эш1 

    2)  C:\2012\Эш1 

    3)  C:\2012\Текст\Эш1 

    4)  C:\Эш1 

 

4. Билгеле бер каталогта Гомуми дип исемләнгән файл саклана, аның тулы исеме -

 D:\Фото\2012\Гомуми. Кулланучы әлеге каталогтан ике дәрәҗә өскә күтәрелгән, 9 



класс дип исемләнгән каталог төзегән һәм бу каталогка Гомуми дип исемләнгән файлны 

күчергән. Күчергәннән соң файлның тулы исеме ничек булып үзгәргән? 

 

    1)  D:\Фото\9 класс\Гомуми 

    2)  D:\2012\9 класс\Гомуми 

    3)  D:\Фото\2012\9 класс\Гомуми 

    4)  D:\9 класс\Гомуми 

 

28. Кулланучы Отчѐт каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, 

аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\Гимназия\Дежурлык\График каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  C:\Гимназия\Документлар\Редакцияләү\Отчѐт 

    2)  C:\ Гимназия\Отчѐт 

    3)  C:\ Гимназия\Документлар\Отчѐт 

    4)  C:\Отчѐт 

 

29.  Билгеле бер каталогта Гомуми дип исемләнгән файл саклана, аның тулы исеме -

D:\Фото\2012\Гомуми. Кулланучы әлеге каталогтан бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, 9 

класс дип исемләнгән каталог төзегән һәм бу каталогка Гомуми дип исемләнгән файлны 

күчергән. Күчергәннән соң файлның тулы исеме ничек булып үзгәргән? 

 

    1)  D:\Фото\9 класс\Гомуми 

    2)  D:\9 класс\Гомуми 

    3)  D:\Фото\2012\9 класс\Гомуми 

    4)  D:\9 класс\Фото\2012\Гомуми 

67. Кулланучы Отчѐт каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, 

аннары тагын бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер 

дәрәҗә аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\Гимназия\Дежурлык\График каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  C:\Гимназия\Документлар\Редакцияләү\Отчѐт 

    2)  C:\ Гимназия\Отчѐт 



    3)  C:\ Гимназия\Документлар\Отчѐт 

    4)  C:\Отчѐт 

 

71. Билгеле бер каталогта Том 1 дип исемләнгән файл саклана, аның тулы исеме -

 D:\Әдәбият\20 гасыр\Том 1. Кулланучы әлеге каталогтан ике дәрәҗә өскә күтәрелгән, 

Тукай дип исемләнгән каталог төзегән һәм бу каталогка Том 1 дип исемләнгән файлны 

күчергән. Күчергәннән соң файлның тулы исеме ничек булып үзгәргән? 

 

    1)  D:\Әдәбият\Тукай\Том 1 

    2)  D:\20 гасыр\Тукай\Том 1 

    3)  D:\Әдәбият\20 гасыр\Тукай\Том 1 

    4)  D:\Тукай\Том 1 

 

73. Кулланучы Эш1 каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары 

тагын бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\2012\Текст\Таблицалар каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  C:\2012\Текст\Редакция\Эш1 

    2)  C:\2012\Эш1 

    3)  C:\2012\Текст\Эш1 

    4)  C:\Эш1 

 

 

77. Кулланучы Эш1 каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары 

бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\2012\9 сыйныф\Таблицалар каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  C:\2012\Текст\Редакция\Эш1 

    2)  C:\2012\Эш1 

    3)  C:\2012\Текст\Эш1 

    4)  C:\Эш1 



 

79. Билгеле бер каталогта Том 1 дип исемләнгән файл саклана, аның тулы исеме -

 D:\Әдәбият\20 гасыр\Том 1. Әлеге каталогта Тукай дип исемләнгән каталог төзегәннәр һәм 

бу каталогка Том 1 дип исемләнгән файлны күчергәннәр. Күчергәннән соң файлның тулы 

исеме ничек булып үзгәргән? 

 

    1)  D:\Әдәбият\Тукай\Том 1 

    2)  D:\Тукай\Том 1 

    3)  D:\Әдәбият\20 гасыр\Тукай\Том 1 

    4)  D:\Тукай\Әдәбият\20 гасыр\Том 1 

 

89. Кулланучы Отчѐт каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, 

аннары тагын бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\Гимназия\Документлар\График каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  C:\Гимназия\Документлар\Яңалары\Отчѐт 

    2)  C:\ Гимназия\Отчѐт 

    3)  C:\ Гимназия\Документлар\Отчѐт 

    4)  C:\Отчѐт 

95. Кулланучы Эш1 каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары 

тагын бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә 

аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\2012\9 сыйныф\Таблицалар каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  C:\2012\Текст\Редакция\Эш1 

    2)  C:\2012\Эш1 

    3)  C:\2012\Текст\Эш1 

    4)  C:\Эш1 

99. Билгеле бер каталогта Газета дип исемләнгән файл саклана, аның тулы исеме -

 С:\Сентябрь\Чыгарылыш1\Газета. Әлеге каталогтан кулланучы ике дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, Вѐрстка дип исемләнгән каталог төзегән һәм Газета дип исемләнгән файлны 

шушы каталогка күчергән. Күчергәннән соң файлның тулы исеме ничек булып үзгәргән? 

 



    1)  C:\Сентябрь\Вѐрстка\Газета 

    2)  C:\Чыгарылыш1\Вѐрстка\Газета 

    3)  C:\Сентябрь\Чыгарылыш1\Вѐрстка\Газета 

    4)  C:\Вѐрстка\Газета 

108. Кулланучы Отчѐт каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, 

аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән һәм тагын бер дәрәҗә 

аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

C:\Гимназия\Дежурлык\График каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  C:\Гимназия\Документлар\Редакцияләү\Отчѐт 

    2)  C:\ Гимназия\Отчѐт 

    3)  C:\ Гимназия\Документлар\Отчѐт 

    4)  C:\Отчѐт 

 

142. Кулланучы Ромашкалар каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән. 

Нәтиҗәдә ул  

C:\Чәчәкләр\Берьеллык\Кашкарыйлар каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  C:\Чәчәкләр\Берьеллык\Редакцияләү\Ромашкалар 

    2)  C:\Чәчәкләр\Ромашкалар 

    3)  C:\Чәчәкләр\Күпьеллык\Ромашкалар 

    4)  C:\Ромашкалар 

 

194. Билгеле бер каталогта Газета дип исемләнгән файл саклана, аның тулы исеме -

 С:\Сентябрь\Чыгарылыш1\Газета. Әлеге каталогта Вѐрстка дип исемләнгән каталог 

төзегәннәр һәм Газета дип исемләнгән файлны шушы каталогка күчергәннәр. Күчергәннән 

соң файлның тулы исеме ничек булып үзгәргән? 

 

    1)  C:\Сентябрь\Вѐрстка\Газета 

    2)  C:\Вѐрстка\Газета  



    3)  C:\Сентябрь\Чыгарылыш1\Вѐрстка\Газета 

    4)  C:\Вѐрстка\Сентябрь\Чыгарылыш1\Газета 

 

204. Кулланучы Ромашкалар каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары тагын бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән. 

Нәтиҗәдә ул  

D:\Чәчәкләр\Күпьеллык\Кашкарыйлар каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  D:\Чәчәкләр\Күпьеллык\Яңа\Ромашкалар 

    2)  D:\Чәчәкләр\Ромашкалар 

    3)  D:\Чәчәкләр\Күпьеллык\Ромашкалар 

    4)  D:\Ромашкалар 

209. Кулланучы Расписание каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән һәм 

тагын бер дәрәҗә аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

С:\уку\информатика\ДЙА каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  С:\уку\2013\Расписание 

    2)  С:\уку\Расписание 

    3)  С:\уку\информатика\Расписание 

    4)  С:\Расписание 

 

210. Кулланучы Расписание каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән һәм 

тагын бер дәрәҗә аска төшкән. Нәтиҗәдә ул  

С:\уку\химия\ДЙА каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  С:\уку\2013\Расписание 

    2)  С:\уку\Расписание 

    3)  С:\уку\химия\Расписание 



    4)  С:\Расписание 

 

211. Билгеле бер каталогта Ландыш.doc дип исемләнгән файл саклана, аның тулы исеме -

 D:\2013\Яз\Ландыш.doc. Әлеге каталогта Май дип исемләнгән каталог төзегәннәр һәм бу 

каталогка Ландыш.doc дип исемләнгән файлны күчергәннәр. Күчергәннән соң файлның 

тулы исеме ничек булып үзгәргән? 

 

   1)  D:\Май\Ландыш.doc 

    2)  D:\2013\Яз\Ландыш.doc 

    3)  D:\2013\Май\Ландыш.doc 

    4)  D:\2013\Яз\Май\Ландыш.doc 

 

218. Май каталогында Сценарий.doc исемле файл сакланылган. Соңрак әлеге каталогны С 

дискының тамырында урнашкан Әзер папкасына күчергәннәр. Күчерелгәннән соң файлның 

тулы исеме нинди булуын әйтегез. 

    1)  С:\Сценарий.doc 

    2)  С:\Май\Сценарий.doc 

    3)  С:\Әзер\Май\Сценарий.doc 

    4)  С:\Әзер\Сценарий.doc 
 

237. Кулланучы Расписание каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән. 

Нәтиҗәдә ул  

С:\уку\Химия\ДЙА каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  С:\Расписание  

    2)  С:\уку\2013\Расписание  

    3)  С:\уку\химия\Расписание 

    4)  С:\уку\Расписание 

 

 



246. Кулланучы Расписание каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары тагын бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән. 

Нәтиҗәдә ул  

С:\уку\информатика\ДЙА каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  С:\уку\информатика\2013\Расписание 

    2)  С:\уку\Расписание 

    3)  С:\уку\информатика\Расписание 

    4)  С:\уку\2013\Расписание 

253. Кулланучы Расписание каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән. 

Нәтиҗәдә ул  

С:\уку\информатика\ДЙА каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

 

    1)  С:\уку\2013\Расписание 

    2)  С:\уку\Расписание 

    3)  С:\уку\информатика\Расписание 

    4)  С:\Расписание 

258. Билгеле бер каталогта Сирень.doc исемле файл сакланылган. Әлеге каталогта Июнь 

дип исемләнгән каталог булдырганнар да  Сирень.doc исемле файлны әлеге каталогка 

күчергәннәр. Файлның тулы исеме D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc булып үзгәргән. 

Күчергәнгә кадәр файлның тулы исеме нинди булганын әйтегез. 

    1)  
D:\2013\Сирень.doc 

    2)  
D:\2013\Җәй\Сирень.doc 

    3)  
D:\2013\Июнь\Сирень.doc 

    4)  
D:\2013\Җәй\Июнь\Сирень.doc 

 

 

259. Билгеле бер каталогта Хризантема.doc исемле файл сакланылган. Аның тулы исеме 

D:\2013\Осень\Хризантема.doc булган. Әлеге каталогта Ноябрь дип исемләнгән каталог 

булдырганнар да  Хризантема.doc файлын әлеге каталогка күчергәннәр. Күчергәннән соң 

файлның тулы исемен әйтегез. 



    1)  D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

    2)  D:\2013\Көз\Хризантема.doc 

    3)  D:\2013\Көз\Ноябрь\Хризантема.doc 

    4)  D:\Ноябрь\Хризантема.doc 

268. Билгеле бер каталогта Давыл.doc исемле файл сакланылган. Аның тулы исеме 

D:\2013\Кыш\Давыл.doc булган. Әлеге каталогта Гыйнвар дип исемләнгән каталог 

булдырганнар да  Давыл.doc файлын әлеге каталогка күчергәннәр. Күчергәннән соң 

файлның тулы исемен әйтегез. 

 

    1)  
D:\Гыйнвар\Давыл.doc 

    2)  
D:\2013\Кыш\Давыл.doc 

    3)  
D:\2013\Гыйнвар\Давыл.doc 

    4)  
D:\2013\Кыш\Гыйнвар\Давыл.doc 

269. Июнь каталогында Отчѐт.doc исемле файл сакланылган. Соңрак әлеге каталогны С 

дискының тамырында урнашкан Тапшырылган папкасына күчергәннәр. Күчерелгәннән соң 

файлның тулы исеме нинди булуын әйтегез. 

    1)  
С:\Тапшырылган\Отчѐт.doc 

    2)  
С:\Тапшырылган\Июнь\Отчѐт.doc 

    3)  
С:\Июнь\Отчѐт.doc 

    4)  
С:\Отчѐт.doc 

 

297. Билгеле бер каталогта Давыл.doc исемле файл сакланылган. Әлеге каталогта Гыйнвар 

дип исемләнгән каталог булдырганнар да  Давыл.doc файлын әлеге каталогка күчергәннәр. 

Күчергәннән соң файлның тулы исеме D:\2013\Кыш\Гыйнвар\Давыл.doc булган. 

Күчергәнгәнгә кадәр файлның тулы исеме нинди булуын әйтегез. 

 

    1)  
D:\2013\Давыл.doc 

    2)  
D:\2013\Кыш\Давыл.doc 

    3)  
D:\2013\Гыйнвар\Давыл.doc 

    4)  
D:\2013\Кыш\Гыйнвар\Давыл.doc 



299. Билгеле бер каталогта Ландыш.doc дип исемләнгән файл саклана. Әлеге каталогта 

Май дип исемләнгән каталог төзегәннәр һәм бу каталогка Ландыш.doc дип исемләнгән 

файлны күчергәннәр. Күчергәннән соң файлның тулы исеме 

D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc булган. Күчергәнгәнгә кадәр файлның тулы исеме нинди 

булуын әйтегез. 

 

   1)  D:\2013\Ландыш.doc 

    2)  D:\2013\Яз\Ландыш.doc 

    3)  D:\2013\Май\Ландыш.doc 

    4)  D:\2013\Яз\Май\Ландыш.doc 

317. Кулланучы Расписание каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары тагын бер дәрәҗә өскә күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән. 

Нәтиҗәдә ул  

С:\уку\математика\ДЙА каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  С:\уку\математика\2013\Расписание 

    2)  С:\уку\Расписание 

    3)  С:\уку\математика\Расписание 

    4)  С:\уку\2013\Расписание 

319. Кулланучы Расписание каталогы белән эшләгән. Иң элек ул бер дәрәҗә өскә 

күтәрелгән, аннары бер дәрәҗә аска төшкән, аннары тагын бер дәрәҗә аска төшкән. 

Нәтиҗәдә ул  

С:\уку\математика\ДЙА каталогына кергән. 

Кулланучы эшли башлаган каталогның тулы юлын языгыз. 

    1)  С:\уку\2013\Расписание 

    2)  С:\уку\Расписание 

    3)  С:\уку\математика\Расписание 

    4)  С:\Расписание 

 

334. Билгеле бер каталогта Сирень.doc исемле файл сакланылган. Аның тулы исеме 

D:\2013\Лето\Сирень.doc булган. Әлеге каталогта Июнь дип исемләнгән каталог 

булдырганнар да  Сирень.doc файлын әлеге каталогка күчергәннәр. Күчергәннән соң 

файлның тулы исемен әйтегез. 

 



    1)  
D:\Июнь\Сирень.doc 

    2)  
D:\2013\Җәй\Сирень.doc 

    3)  
D:\2013\Июнь\Сирень.doc 

    4)  
D:\2013\Җәй\Июнь\Сирень.doc 

 


