
Subject Code : 61 (NS) 
IT/ITES (INFORMATION TECHNOLOGY) 

(Kannada and English Versions) 
Time: 2 Hours 15 Minutes] [Total No. of questions: 43] [Max Marks: 60 
 

(Kannada Version) 
ಸೂಚನೆಗಳು: 

1. F ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉAiÀÄÄ 43 ªÀ À̧ÄÛ¤µÀÖ ºÁUÀÆ «µÀAiÀÄ¤µÀÖ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ 

ºÁUÀÆ À̧jAiÀiÁzÀ À̧ÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á° À̧ÄªÀÅzÀÄ. 

2. §® s̈ÁUÀzÀ°è PÉÆnÖgÀÄªÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½VgÀÄªÀ ¥ÀÆtð CAPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj À̧ÄvÀÛzÉ 

ªÀÄvÀÄÛ JµÀÄÖ ¥ÀæµÉßUÀ½UÉ GvÀÛj À̧¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÉ. 

3. ¥ÀæµÉß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß N¢PÉÆ¼Àî®Ä 15 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀªÀÅ Ȩ́ÃjzÀAvÉ GvÀÛj À̧®Ä 

¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ À̧ªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯ÁãUÀzÀ°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. 

s̈ÁUÀ –J 

I. F PÉ¼ÀV£À §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ PÉÆnÖgÀÄªÀ À̧jAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝ CªÀÅUÀ¼À 

PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆAzÉUÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj.  (10X1=10) 
1. There are 19 books in the IT section, but we need at least 20. Please put __________ extra book 

there.(Use Articles) 

a) An  b) The  c) A  d) No article needed. 

2. ________are legal regulations to control cybercrimes. 

a) Cybercrime  b) Cyber laws  c)  Plagiarism  d) Copyright 

 

3. ಹಕ್ಕುಸ್ಾಮ್ಯನಕು ____________ ಚಿಹ್ೆುಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಗಕತ್ತದೆ. 

 a)©  b)®   c)TM   d)SM 

4. ಕೀಬೊೀರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರಕ _______ ವರ್ಟ್ ಕ್ರ್ಟ ಕೀಯನಕು ಸ್ಕುರೀನ್ ವರ್ಟ ಗಳನಕು ತೆಗೆದಕಕೊಳಳಲಕ 
ಬಳಸಲಗಕತ್ತದೆ. 
a)ಪ್ರಿಂರ್ಟ ಸ್ಕುರೀನ್ ಕೀ  b)ಸ್ಕುರೀನ್ ವರ್ಟ ಕೀ  C)Ctrl+P  d)ಪ್ರಿಂರ್ಟ ಕೀ 
5. ನೀು ಡಕ್ಕಯಮಿಂರ್ಟ ನಲ್ಲಿ _________ ಮ್ತ್ಕತ _________ ಅನಕು ಟರ್ ಮರ್ಕ್ ಗಳಗಿ 
ಬಳಸಬಹಕದಕ. 
 ಎ)ಠ್ಯ ಮ್ತ್ಕತ ಚಿತ್ರ   ಬಿ)ಆಡಿಯೀ ಮ್ತ್ಕತ ವಿಡಿಯೀ  
 ಸ್ಕ)ಸ್ಾರ್ಟ್ಆರ್ಟ್ ಮ್ತ್ಕತ ಕಿರ್ಟ್  ಡಿ)ಯುದೂ ಇಲ ಿ
 

 

 



6. ರಸಕತತಿಯ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ೆರೀಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹ್ರ್ಡ್ ಕಪ್ಗಳಿಂತೆ ವಿತ್ರಿಸಲದ ಸ್ೆಿೈರ್ಡ ಗಳ ಸ್ೆರ್ಟ ಗಳಗಿೆ 
 ಎ)ಸ್ೆಿೈರ್ಡ ಮಸಟರ್ ಬಿ)ಸ್ಕಪೀಕ್ರ್ ನೊೀರ್ಟ ಸ್ಕ)ಹ್ಯಿಂರ್ಡ ಔರ್ಟ ಮಸಟರ್ ಡಿ)ನೊೀರ್ಟ್ ಮಸಟರ್ 

 

7. ನಯಮ್ಗಳ ಆಯ್ಕುಯಕ _______ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ 
 ಎ)ಎಡಿರ್ಟ  ಬಿ)ಗೊೀ   ಸ್ಕ)ಕರಯ್ಕಗಳು  ಡಿ)ರಿಕ್ರಗಳು 

 

8. ________ ಟೊೀಪೀಲಜಿ ಅನಗತ್ಯ ಮ್ತ್ಕತ ದಕಬರಿ ಎಿಂದಕ ರಿಗಣಿಸಲಗಿದೆ. 
 ಎ)ನಕ್ಷತ್ರ   ಬಿ)ಬಸ್   ಸ್ಕ)ಮಶ್  ಡಿ)ರಿಿಂಗ್ 

 

9. ________ಟಯಗ್ ಬಳಸ್ಕದ ಎಚಿಟಎಮ್ಎಲ್ ಆೃತಿತಯನಕು ಸೂಚಿಸಕತ್ತದೆ. 
 ಎ)ಡಕೆಟೈಪ್  ಬಿ)ಹ್ೆರ್ಡ  ಸ್ಕ)ಶೀರ್ಷ್ಕೆ  ಡಿ)ಎಚಿಟಎಮ್ಎಲ್ 

 

10. ಠ್ಯನಕು ದೃರ್ಷಟಗೊೀಚರಗಿ ದಪಗಿಸಲಕ _________ ಟಯಗ್ ಅನಕು ಬಳಸಲಗಕತ್ತದೆ. 
 a) <mark> ಮ್ತ್ಕತ </mark>   b) <b> ಮ್ತ್ಕತ </b> 
   c) <u> ಮ್ತ್ಕತ </u>     d) <i> ಮ್ತ್ಕತ </i> 

 

¨sÁUÀ –§ 

II.  F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÀvÀÄÛ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ GvÀÛj¹j. (10x2=20) 
11. Define Cross Selling with an example. 

12. Change the following sentences to the future continues tense. 

a. We will make a work plan for the new employees. 

b. I am meeting Kushaal and Raaj today. 

13. ಕ್ೃತಿಚೌಯ್ನಕು ಯಖ್ಯನಸ್ಕ. ಯುದೆೀ 2 ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕ್ೃತಿಚೌಯ್ ತೆತ ಸ್ೆೀೆಗಳನಕು ಟ್ಟಟ ಮಡಿ. 

14. ಏಕ್ ಹಿಂತ್ದ ಟ್ಟಟ ಮ್ತ್ಕತ ಬಹಕ ಹಿಂತ್ದ ಟ್ಟಟಯನಕು ವಿರಿಸ್ಕ? 
15. ಟರ್ ಮರ್ಕ್ ನ ಉದೆದೀವನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
16. ಸ್ೆೆರ್ಡ ಶೀರ್ಟ ಸ್ಫ್ಟಟ ೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊೀಲ್ ಸ್ಕೀರ್ಕ ಉದೆದೀವನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
17. ಸ್ೆೆರ್ಡ ಶೀರ್ಟ ನಲ್ಲಿ ರ್ಕ್ ಬಕರ್ಕ ಗಕಣಲಕ್ಷಣಗಳನಕು ನವಿೀಕ್ರಿಸಕ ವಿಧನನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
18. ಸ್ೆಿೈರ್ಡ ಮಸಟರ್ ನ ಉದೆದೀವನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
19. ರಸಕತತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ೆಡರ್ ಮ್ತ್ಕತ ಅಡಿಟ್ಟಪಣಿಗಳನಕು ಬಳಸಕ ಅನಕಕ್ೂಲಗಳನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
20. ಇಮೀಲ್ ಸಿಂದೆೀವ ಕ್ಳುಹಿಸಕ ಸ್ಫ್ಟಟ ೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಿಂದೆೀವ ಸಾರೂಗಳನಕು ಟ್ಟಟ ಮಡಿ. 
21. ಕೆಿೈಿಂರ್ಟ-ಸ್ರ್ ನೆಟಾಕ್್್ಳನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
22. ಸ್ಟರ್ ಟೊೀಪೀಲಜಿ ಬಗೆ್ ಸಿಂಕ್ಷಿತಗಿ ವಿರಿಸ್ಕ. 
23. ಹಬ್ ನ ಉದೆದೀವನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
24. HTML ಅನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
25. ಯುದೆೀ ಮ್ೂರಕ ಜನಪ್ರಯ ೆಬ್ ಬೌರಸರ್ ಗಳನಕು ಟ್ಟಟ ಮಡಿ. 

 



s̈ÁUÀ – PÀ 

III. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ DgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ GvÀÛj¹j. 6x3=18 

26. ಇಿಂದಿನ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ ಕ್ಿಂಯಯಟರ್ ಗಳ ರಮ್ಕಖ್ಯತೆಯನಕು ಬರೆಯರಿ. 

27. ಟೆರೀರ್ಡ ಮರ್ಕ್ ಅನಕು ಉದಹರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿರಿಸ್ಕ. 
28. ಸ್ೆೈಬರ್ ಅರಧ ಮ್ತ್ಕತ ಸ್ೆೈಬರ್ ಕನೂನಕಗಳ ನಡಕವಿನ ಯತಯಸ ಬರೆಯರಿ. 
29. ರ್ಡ್ ಪರಸ್ೆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಫ್ಟಟ ೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆೀಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆೀಟನಕು ವಿಿಂಗಡಿಸಕ ವಿಧನನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
30. ಠ್ಯನಕು ಸಕತ್ತಲಕ ಲಭ್ಯವಿರಕ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕುಗಳನಕು ಟ್ಟಟ ಮಡಿ. 
31. ರ್ಕ್ ಬಕರ್ಕ ಗಕಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಉದೆದೀವನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. ರ್ಕ್ ಬಕರ್ಕ ಗಕಣಲಕ್ಷಣಗಳನಕು ನವಿೀಕ್ರಿಸಕ 

ವಿಧನನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
32. ಲಕಕ್ಪ್ ಕಯ್ದ ಉದೆದೀವನಕು ಉದಹರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿರಿಸ್ಕ. 
33. ರಿಣಮ್ಕರಿ ರಸಕತತಿಯನಕು ಮಡಲಕ ಮಗ್ಸೂಚಿಗಳನಕು ಬರೆಯರಿ. 
34. ಸ್ೆಿೈರ್ಡ ಮಸಟರ್ ಅನಕು ಕ್ಸಟಮೈಸ್ ಮಡಕ ವಿಧನನಕು ಉದಹರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿರಿಸ್ಕ. 
35. ಬಹಕ ಮನದಿಂಡಗಳನಕು ಬಳಸ್ಕಕೊಿಂಡಕ ಸಿಂದೆೀವಗಳನಕು ವಿಿಂಗಡಿಸಕ ವಿಧನನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
36. ಬಸ್ ಮ್ತ್ಕತ ರಿಿಂಗ್ ಟೊೀಪೀಲಜಿಗಳನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
37. HTML ನಲ್ಲಿ ಶರೊೀನಮ, ಇಟಲ್ಲರ್ಕ್, ಸ್ರಿಂಗ್, ಮರ್ಕ್ ಮ್ತ್ಕತ ಬೆರೀರ್ಕ ಟಯಗ್ ಗಳನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 

 

s̈ÁUÀ – qÀ 

IV. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ GvÀÛj¹j. 6x2=12 

38. ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ೆೈಯಕತಕ್ ಕ್ಿಂಯಯಟರ್ ಗಳನಕು ಉದಹರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿರಿಸ್ಕ 
39. ಕೆಳಗಿನುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ಕ 
      ಎ. ರ್ಡ್ ಪರಸ್ೆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಫ್ಟಟ ೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆೀಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆೀಟನಕು ವಿಿಂಗಡಿಸಕ ವಿಧನನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
      ಬಿ. ರ್ಡ್ ಪರಸ್ೆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಫ್ಟಟ ೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಗಳನಕು ಡೌನ್ ಲೊೀರ್ಡ ಮಡಕ ಮ್ತ್ಕತ ಅನಾಯಸಕ          

ವಿಧನನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
40. ಮಯಕೊರೀಗಳ ಉದೆದೀವನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. ಮಯಕೊರೀನಕು ರಚಿಸಕ ವಿಧನನಕು ಉದಹರಣೆಯಿಂದಿಗೆ 
ವಿರಿಸ್ಕ. 
41. ಕೆಳಗಿನುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ಕ. 

ಎ. ಇಮೀಲ್ ಸಿಂದೆೀವ ಕ್ಳುಹಿಸಕ ಸ್ಫ್ಟಟ ೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಿಂದೆೀವ ಸಾರೂಗಳನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
ಬಿ. ಇಮೀಲ್ ಸಿಂದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ೆೈರ್ ಲ್ಲಿಂರ್ಕ ಅನಕು ಸ್ೆೀರಿಸಕ ವಿಧನನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 

42. ನೆಟಾರ್ಕ್ ಎಿಂದರೆೀನಕ? ಇಿಂಟನೆ್ರ್ಟ, ಇಿಂಟರನೆರ್ಟ ಮ್ತ್ಕತ ಎಕ್ರರನೆರ್ಟ ಅನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. 
43. HTML ಅನಕು ವಿರಿಸ್ಕ. HTML ಡಕ್ಕಯಮಿಂರ್ಟ ನಲ್ಲಿ ವಿೀಡಿಯ ಕಿಪ್ ಅನಕು ಸ್ೆೀರಿಸಲಕ ಕೊೀರ್ಡ ಅನಕು 
ಬರೆಯರಿ. 

 

 



(English Version) 

Instructions: 

1. This question paper consists of 43 objective and subjective 
types of questions and follows the instructions. 

2. Figures in the right hand margin indicate maximum marks 
for the question and the number of questions to be attended. 

3. The maximum time to answer the paper is given at the top of 
the question paper. It includes 15 minutes for reading the 
question paper. 

PART - A 
I. Four Alternatives are given for each of the following questions Choose 

the correct alternative & write the complete answer along with its 
Question number and alphabet 
 10*1=10 

1. There are 19 books in the IT section, but we need at least 20. Please put __________ 

extra book there.(Use Articles) 

a)  An  b) The  c) A  d) No article needed. 

 

2. ________are legal regulations to control cybercrimes. 

a) Cybercrime b) Cyber laws c)  Plagiarism  d) Copyright 

 

3. Copyright is denoted by___________ symbol. 

 a) ©     b) ®  c)TM  d)SM 

 

4. _______ Shortcut key in the keyboard is used for taking screenshots. 

a) Print screen Key  b) Screenshot Key  c) Ctrl+P d) Print Key 

 

5. You can use_______ and _________ as watermarks in a document. 

a) Text and Image b) Audio and Video   c)  Smart art and Clipart d) None 

 

6. These are set of slides distributed as hard copies to an audience during a 

presentation 

a) Slide Master b) Speaker Note c)  Handout Master d) Notes Master 

 

7. Rules option is available in _______ 

a) Edit  b) Go  c)  Actions  d) Tools 

 

8. ________ Topology is redundant and considered expensive. 

a) Star  b) Bus  c)  Mesh  d) Ring 

 

9. ________tag indicate the version of HTML used. 

a) DOCTYPE  b) HEAD c)  TITLE  d) HTML 

 

10. _________ Tag is used to make text visually bold. 

a) <mark> and </mark>  b) <b> and </b>  

     c)  <u> and </u>   d) <i> and </i> 



PART-B 
 

II Answer any TEN of the following questions. 10x2=20 
11. Define Cross Selling with an example. 

12. Change the following sentences to the future continues tense. 

a. We will make a work plan for the new employees. 

b. I am meeting Kushaal and Raaj today. 

13. Define Plagiarism. List any 2 online plagiarism detection services. 

14. Define single level list and Multi level list? 

15. Explain the purpose of Watermark. 

16. Explain the purpose of Goal Seek in spreadsheet software. 

17. Explain the procedure to update workbook properties in spreadsheet. 

18. Explain the purpose of Slide master. 

19. Explain the advantages of using headers and footers in a presentation. 

20. List the different message formats in email messaging software. 

21. Explain Client-Server networks. 

22. Explain briefly about Star Topology. 

23. Explain the purpose of Hub. 

24. Explain HTML. 

25. List any three popular web browsers. 

 
PART- C 

III. Answer any SIX of the following questions. 6x3=18 
 

26. Write down the importance of computers in today`s world. 

27. Explain Trademark with an example. 

28. Differentiate between Cyber Crime and Cyber Laws. 

29. Explain the procedure for sorting data in a table in word processing software. 

30. List the various options available for wrapping text. 

31. Explain the purpose of workbook properties. Explain the procedure to update 

workbook properties. 

32. Explain the purpose of lookup function with an example. 

33. Write down the guidelines to make effective presentation. 

34. Explain the procedure to customize slide master with an example. 

35. Explain the procedure to sort messages using multiple criteria. 

36. Explain Bus and Ring Topologies. 

37. Explain Heading, Italics, Strong, Mark and Break Tags in HTML. 

 
 

 



PART-D 

IV Answer any TWO of the following questions.  2x6=12 

38. Explain different types of personal computers with an example. 

39. Answer the following 

a. Explain the procedure for sorting data in a table in word processing software. 

b. Explain the procedure for downloading and applying themes in word 

processing software. 

40. Explain the purpose of Macros. Explain the procedure to create a macro with an 

example. 

41. Answer the following. 

a. Explain the different message formats in email messaging software.  

b. Explain the procedure to include hyperlink in email messages. 

42. What is a Network? Explain Internet, Intranet and Extranet. 

43. Define HTML. Write a code for insert a video clip in a HTML document. 
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