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Уважаеми учители,

Настоящата книга е разработена с цел да подпомогне работата ви 
чрез лесна и бърза ориентация в учебника, както и възможности за 
избор при преподаването и при оценяването на резултатите от обуче-
нието.

Учебният комплект по информационни технологии за VІІ клас се 
състои от учебник с компактдиск, електронен вариант на учебника с 
ресурси към него и книга за учителя.

Учебникът съдържа уроци за нови знания и умения, за упражне-
ния и практически дейности и за обобщение и преговор.

Компактдискът съдържа необходимите ресурси за уроците за 
нови знания и умения, за упражненията и практическите дейности, 
както и за уроците за обобщение и преговор.

Електронният учебник предлага по-детайлни обяснения за начи-
на на изпълнение на част от демонстрациите и задачите под форма-
та на илюстрирани текстове, презентации и видеоклипове. В него се 
съдържат допълнителни ресурси за демонстрация, дидактични игри, 
примерни решения на задачи, допълнителни задачи за диференцирана 
работа с учениците.

В тази книга ви предлагаме:
• структурирано описание на учебното съдържание на ниво етап и 

на ниво клас
• общо описание на учебника и насоки за използването му
• специфични методи и форми за оценяване на постиженията на 

учениците
• примерно годишно тематично разпределение
• примерни тестове за входящ, за текущ и за изходящ контрол
• методически указания по теми

Пожелаваме ви успешна работа и удовлетворяващи резултати.

Авторите 
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УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ В СЕДМИ КЛАС И РЕАЛИЗАЦИЯТА  
МУ В УЧЕБНИКА

Учебният комплект е разработен в съответствие с изискванията на учебната програма по ин-
формационни технологии в седми клас, очакваните резултати от обучението в различните области 
на компетентност и връзката им с отделните ключови компетентности.

Законът за предучилищното и училищното образование определя седми клас като последния 
клас на основната степен на образование. В този смисъл той се явява заключителен за изпълнение 
на изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет информационни технологии в 
прогимназиален етап по отношение на учебната програма за знания, умения и отношения. 

Специфичните цели на обучението по информационни технологии, залегнали в Държавния 
образователен стандарт за основната степен на образование в прогимназиалния етап, са:

•	познаване на възможностите на информационните технологии и тяхното приложение в раз-
лични сфери на обществения живот и за личностно развитие

•	творческо използване на възможностите на съвременните информационни технологии за 
обработване на различен тип информация, за решаване на проблеми и за комуникация

•	изграждане на информационна култура, на критично и отговорно отношение към информа-
цията

В резултат на обучението в прогимназиалния етап ученикът следва да придобие следните зна-
ния, умения и отношения по области на компетентност:

Компютърни системи
В резултат на обучението си ученикът:
•	Описва конфигурация на дигитално устройство (стационарно и мобилно) и различни носи-

тели на информация.
•	Описва елементи на графичния потребителски интерфейс и обяснява предназначението им.
•	Обяснява организацията на данни във файлова структура.
•	Спазва основни правила и стандарти за работа с дигитални устройства и носители на инфор-

мация.
•	Умее да използва възможностите на дигиталните устройства за възпроизвеждане на мулти-

медийно съдържание.
•	Разпознава и реагира по подходящ начин на съобщения, извеждани от приложения и/или 

операционната система.
•	Извършва основни операции с файлове. 
•	Извършва основни потребителски настройки на операционната система.
•	Посочва примери на съвременните постижения в областта на дигиталните технологии и при-

ложението им.
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Информация и информационни дейности
В резултат на обучението си ученикът:
•	Знае основни единици за измерване на дигитална информация.
•	Описва основните информационни дейности.
•	Разграничава употребата на различните видове софтуер.
•	Подбира подходящ софтуер за решаване на конкретен проблем.
•	Използва компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, електронни таблици 

и презентации.
•	Създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.
•	Обработва мултимедийно съдържание. 
•	Работи в екип при създаване на проект. 

Електронна комуникация
В резултат на обучението си ученикът:
•	Познава приложенията на интернет за комуникация и споделяне на информация.
•	Взаимодейства в мрежова среда за обмен на данни и ползване на споделени ресурси.
•	Осъществява сътрудничество чрез дигитални канали.
•	Има представа за значението на електронните комуникации за функционирането и развитие-

то на обществото.

Информационна култура
В резултат на обучението си ученикът:
•	Изброява основни начини за търсене и обработване на дигитална информация.
•	Търси и извлича информация при изпълнение на различни учебни задачи в мрежова среда.
•	Знае и, където е възможно, употребява български термини при описание на дейностите в диги-

тална среда.
•	Представя в реална и виртуална среда своя проект пред публика.
•	Познава и спазва правилата за безопасна работа с дигитални устройства и компютърни мре-

жи.
•	Разбира същността на компютърните вируси и злонамерен софтуер, както и възможностите 

за предпазване от тях и отстраняването им.
•	Уважава правото на интелектуална собственост при използване на програми, файлове с дан-

ни и работа в компютърна мрежа.
•	Познава и спазва етични норми и поведение при работа в дигитална среда.
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Очакваните резултати на ниво учебна програма по информационни технологии за 7. 
клас са следните:

В края на обучението ученикът да може да:
•	обяснява и прилага средства и методи за защита на информацията 
•	използва антивирусна програма, като извършва необходимите настройки в нея
•	разпознава и интерпретира често срещаните съобщения, които възникват при работа с анти-

вирусна програма и реагира подходящо 
•	прилага съответстващата българска терминология при описание на дейности в работата с 

приложни програми 
•	спазва правилата за безопасна работа с компютърни системи, осигурявайки собствената си 

и на другите безопасност 
•	умее да търси и подбира подходяща информация в интернет 
•	 зачита правото на лична неприкосновеност в интернет 
•	 зачита авторските права на използваната информация 
•	обяснява същността на лицензите Creative Commons и GPL 
•	разпознава обозначенията, свързани с авторските права, в лицензионните споразумения 

Creative Commons и GPL 
•	обяснява предимствата и недостатъците на средствата за защита на информацията 
•	изброява и описва предназначението на различни информационни средства 
•	обосновава избора на информационни средства при решаване на образователни задачи 
•	избира средства и методи за популяризиране на идеите си 
•	проявява толерантност към различни позиции и идеи 
•	създава, редактира и форматира интегриран документ, като разработва проект 
•	изброява и обяснява основните понятия и дейности, свързани с използваните програми за 

компютърна графика, текстообработка, електронни таблици и презентации 
•	 зачита правото на лична неприкосновеност в интернет
•	описва действията, които трябва да предприеме при нарушаване на личната му неприкосно-

веност в социалната мрежа. 

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
1. Компютърна система и защита на данните в нея
2. Компютърна текстообработка
3. Обработка на таблични данни
4. Звукова и видеоинформация
5. Компютърна презентация
6. Работа по проект
7. Интернет
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Акцентът в 7. клас е поставен е върху развитието на умения за работа по проект при обработ-
ка на информация със средствата на компютърната текстообработка, софтуера за обработка на 
таблични данни и компютърната презентация. При работата по проект се интегрират усвоените 
до момента знания и умения в областта на информационните технологии със знания и умения по 
други учебни дисциплини, както и формиране на умения за работа в екип и представяне и защита 
на проекта. Обработката на графични изображения, уменията за обработка на графична информа-
ция се усъвършенстват в темите за създаването на видеоклипове, презентации и работа по проект. 
Темата за безопасност на децата в интернет се разглежда в контекста на защитата на личната не-
прикосновеност в социалните мрежи.

Учебникът съдържа обръщение към ученика и указания как да го използва, както и кратко 
описание на рубриките. Има ясен апарат за ориентиране, като добре са отделени и оцветени раз-
личните видове уроци, текстовете с нови знания, въпросите за обсъждане и за дискусия, както и 
задачите за работа в екип.

Чрез учебника учениците ще развият основни дигитални компетентности. Подбраните зада-
чи предполагат както индивидуална работа, така и работа в екип за развитие на социалните им 
компетентности. Включени са и дейности, свързани с уменията им за общуване на чужди езици, 
тъй като при въвеждане на новите понятия и разучаване на непознат софтуер се посочват и ан-
глийските термини, заедно с българските. Ще развият и уменията си за учене чрез изпълнение на 
учебни задачи, при които се изисква самостоятелно разучаване на елементи от информационните 
технологии с помощта на учебни помагала.

Учебникът е структуриран по уроци. Разработени са 29 урочни единици  Спазено е препоръ-
чителното процентно разпределение по видове уроци, съгласно учебната програма.

Учебникът съдържа следните видове уроци – за нови знания и умения, за упражнение в лабо-
раторна среда и за обобщение и преговор. Тестове за контрол и оценка са включени в настоящата 
книга.

Уроците за нови знания са комбинирани. Освен предвидения теоретичен материал, те съ-
държат примери и задачи за практическо прилагане на знанията от урока. Голяма част от новите 
понятия и дейности в тях са представени чрез рубриката Да направим заедно, която дава възмож-
ност за провеждане на обучението с активното участие на учениците. Тя е отбелязана с цветен 
фон и предполага демонстрационна форма на обучение. В същото време в нея са включени и 
подробни обяснения за последователността на работа, което дава възможност за самостоятелно 
изпълнение  на задачите от учениците. Този подход предоставя следните възможности за провеж-
дане на уроците – демонстрация и паралелна работа с класа, задаване на самостоятелна работа или 
комбинирано използване на споменатите дейности. В края на този тип уроци в рубриката Аз мога 
са предложени задачи за самостоятелна работа. Тези задачи могат да се задават за изпълнение, 
както в учебния час, така и за домашна работа.

Уроците за упражнение съдържат задачи за практическо прилагане на усвоеното учебно съ-
държание под контрола и със съдействието на учителя.

Към много от задачите в рубриката Аз мога и от уроците за упражнение също са дадени под-
робни указания за необходимите дейности при изпълнение на задачата. Някои задачи предлагат 
допълнителни знания и развиват нови умения. По преценка на учителя те могат да бъдат давани на 
по-напредналите ученици или да бъдат използвани в извънкласни форми на обучение.

Освен задачите в учебника, за по-голямата част от които има разработени ресурси в компакт-
диска, се предлага и електронен вариант на учебника с допълнителни материали, който периодич-
но ще се допълва и обновява.
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При разработването на учебното съдържание и най-вече на задачите, като основен компо-
нент от учебното съдържание по информационни технологии, се акцентира върху следните важни 
функции и характеристики на съдържанието:  

•	Осъществяване на междупредметни връзки чрез задачи и проекти (история и цивилизации, 
география и икономика, физика и астрономия, математика).

•	Практическата приложимост и прагматичност на задачите и проектите
•	Създаване на възможност за контрол и самооценка.
Необходимо е в първия урок в компютърна зала да се проведе инструктаж с учениците.
Инструктажът се провежда за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компю-

три, както и за правните и етични аспекти при работа с информационни технологии и за вредните 
последствия от продължителни занимания и компютърни игри.

Допълнителни уточнения за обучението по информационни технологии:
Обучението се осъществява в компютърна зала, като за всеки ученик има самостоятелно ра-

ботно място.
По-голямата част от часовете се организират под формата на комбиниран урок, по време на 

който учениците, освен че получават нови знания, изпълняват и практически задачи.

Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците
Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати, които са свързани с 

усвояването на специфична за предмета терминология, практически умения за решаване на задачи 
със средствата на информационните технологии, умения за аргументиране при избора на техноло-
гично средство, умения за комуникация и работа в екип, при оценяването на знанията и уменията 
на учениците могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка.  

•	Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютър в час. 
Този тип задачи може да съдържа отделни компоненти, които измерват усвояването на кон-
кретни умения за работа с изучавания софтуер, умения за извличане на информация, умения 
за създаване на модели, умения за творческо трансформиране и представяне на различни 
видове информация в дигитален формат и др.

•	Решаване на практически задачи, изпълнявани за домашна работа. 
•	Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена свобо-

да на отговора. Подборът на тестовите задачи трябва да се съобрази с формулираните в 
учебната програма очаквани резултати. Тестовете дават възможност да се обхване по-голям 
обем от учебното съдържание за по-кратко време. Могат да се използват за установяване на 
входно и изходно равнище или контролно, проведено в рамките на 20 – 25 min.  

•	Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от учебното 
съдържание.

•	Портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически задачи в часовете, 
домашни работи, проучвания по дадена тема, тестове. За оформянето на портфолиото учите-
лят може да посочи кои от решаваните практически задачи ще бъдат задължително включени 
в него и да представи критерии за оценяване на отделните задачи и на портфолиото като 
цяло. Задачите, включени като задължителни компоненти, трябва да измерват постигането 
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на формулираните в учебната програма очаквани резултати. Портфолиото може да включва 
и допълнителни задачи.  

•	Оценяване на умения за представяне на информация пред публика, за работа по про-
ект въз основа на разработените и представени материали и наблюдения на работата на 
отделния ученик и екип като цяло по време на изпълнение на проекта. 

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка

Текущи оценки от устни, от писмени и от практически изпитвания върху конкретна 
задача 25% 

Оценки от контролни (теоретични или практически) или изходно ниво 25% 

Оценки от работа по проекти и индивидуално портфолио по предварително зададени 
критерии, домашни работи 50% 

Дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни 
връзки

Дейности, които могат да се включват във всяка тема, и дейности, свързани с развитие на уме-
ния за учене: 

•	Поставяне на задачи за работа с фрагменти от учебните помагала или помощната информа-
ция с цел самостоятелно запознаване с елементи на изучавания софтуер. 

•	Използване на демонстрации и експериментиране в средата на изучаваното софтуерно при-
ложение. 

Дейности, свързани с развитие на уменията за общуване на чужд език 
Използване на английско-български речник за елементи от интерфейса на изучаваните софту-

ерни приложения.
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УТВЪРДИЛ 

Директор: ………………………………… 
(Име, фамилия, подпис)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ............./.......... ГОДИНА

Уроци за нови знания и умения (комбиниран урок) НЗ 19 часа
Уроци за упражнения и практически дейности У 11 часа
Уроци за обобщение и преговор О 3 часа
Уроци за контрол и оценка К 3 часа

Годишен хорариум: 36 часа

Срочен: І срок – 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа
ІІ срок – 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа

Разработил:.............................................
                   (Име, фамилия, подпис)
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

IX 1
Инструктаж и 
установяване на 
входното ниво

Kонтрол и 
оценка

Инструктиране на учениците за 
работа в компютърен кабинет и 
определяне на входното ниво

входящ контрол тест

ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ

IX 2

Основни техни-
чески параметри 
на компонентите 
на компютърната 
система

Нови зна-
ния

описва основните технически 
параметри на компонентите на 
компютърната система и обяс-
нява как те влияят на нейната 
производителност
разчита описание на компютърна 
конфигурация

процесор 
тактова честота
памет
оперативна памет 
(RAM)
постоянна памет (ROM)

– познава основните технически 
параметри на компонентите на 
компютърната система
– обяснява влиянието на параме-
трите на компонентите на компю-
търната система върху производи-
телността ѝ
– разчита техническо описание на 
компютърна конфигурация

беседа 
практически 
дейности

устни изпит-
вания

X 3
Упражнение Упражне-

ние
самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

X 4

Средства и методи 
за защита на ин-
формация 

Нови зна-
ния

обяснява същността на компю-
търните вируси
обяснява и прилага конкретни 
средства и методи за защита на 
информацията

компютърен вирус
защита на информация

– обяснява същността на компю-
търните вируси
– обяснява конкретни средства и 
методи за защита на информацията
– прилага конкретни средства и 
методи за защита на информацията

беседа
практически 
дейности

устно и 
практическо 
изпитване

X 5

Използване на 
антивирусни про-
грами

Упражне-
ние

използва антивирусна програма, 
като извършва необходимите 
настройки
разпознава съобщенията на 
системата за защита и реагира 
адекватно

– използва антивирусна програма
– извършва необходимите настрой-
ки на антивирусна програма
– разпознава съобщенията на сис-
темата за защита
– реагира адекватно на съобщения-
та на системата за защита

беседа
практически 
дейности
самостоятелно 
решаване на 
задачи

практическо 
оценяване
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

IX 1
Инструктаж и 
установяване на 
входното ниво

Kонтрол и 
оценка

Инструктиране на учениците за 
работа в компютърен кабинет и 
определяне на входното ниво

входящ контрол тест

ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ

IX 2

Основни техни-
чески параметри 
на компонентите 
на компютърната 
система

Нови зна-
ния

описва основните технически 
параметри на компонентите на 
компютърната система и обяс-
нява как те влияят на нейната 
производителност
разчита описание на компютърна 
конфигурация

процесор 
тактова честота
памет
оперативна памет 
(RAM)
постоянна памет (ROM)

– познава основните технически 
параметри на компонентите на 
компютърната система
– обяснява влиянието на параме-
трите на компонентите на компю-
търната система върху производи-
телността ѝ
– разчита техническо описание на 
компютърна конфигурация

беседа 
практически 
дейности

устни изпит-
вания

X 3
Упражнение Упражне-

ние
самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

X 4

Средства и методи 
за защита на ин-
формация 

Нови зна-
ния

обяснява същността на компю-
търните вируси
обяснява и прилага конкретни 
средства и методи за защита на 
информацията

компютърен вирус
защита на информация

– обяснява същността на компю-
търните вируси
– обяснява конкретни средства и 
методи за защита на информацията
– прилага конкретни средства и 
методи за защита на информацията

беседа
практически 
дейности

устно и 
практическо 
изпитване

X 5

Използване на 
антивирусни про-
грами

Упражне-
ние

използва антивирусна програма, 
като извършва необходимите 
настройки
разпознава съобщенията на 
системата за защита и реагира 
адекватно

– използва антивирусна програма
– извършва необходимите настрой-
ки на антивирусна програма
– разпознава съобщенията на сис-
темата за защита
– реагира адекватно на съобщения-
та на системата за защита

беседа
практически 
дейности
самостоятелно 
решаване на 
задачи

практическо 
оценяване
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

X 6

Въвеждане на 
текст, съдържащ 
специални знаци и 
символи 

Нови зна-
ния

вмъква символи и специални 
знаци в текст
посочва примери за текст, изис-
кващ използването на специални 
знаци и символи

символ
специален знак

– вмъква символи в текст
– вмъква специални знаци в текст
– аргументирано посочва примери 
за текст, изискващ използването на 
специални знаци и символи

математика
химия и опазване 
на околната среда
физика и астроно-
мия

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

X 7

Прехвърляне 
на данни между 
няколко текстови 
документа

Нови зна-
ния

прехвърля данни между няколко 
отворени текстови документа

– прехвърля данни между няколко 
отворени текстови документа

география и иконо-
мика
български език и 
литература
математика

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

XI 8

Създаване, офор-
мяне и редакти-
ране на таблици 
със средствата на 
текстообработва-
ща програма

Нови зна-
ния

проектира, създава и оформя 
таблици със средствата на тексто-
обработващата програма
избира и използва готови шабло-
ни за оформяне на таблици
задава характеристики на рамки и 
фон на части от таблица
форматира текст в таблица
променя структурата на табли-
цата
вмъква и изтрива редове и колони 
в таблица 
обединява и разделя клетки

таблица
фон
рамка
шаблон
разделяне на клетка
обединяване на клетки
форматиране на клетка
редактиране на таблица
форматиране на таблица

– проектира и създава таблици със 
средствата на текстообработваща-
та програма
– оформя таблици със средствата 
на текстообработващата програма
– осъзнато избира и прилага 
готови шаблони за оформяне на 
таблици
– задава характеристики на части 
от таблица – рамки и фон
– форматира текст в таблица
– променя структурата на таблица
– вмъква и изтрива редове и коло-
ни в таблица
– обединява и разделя клетки в 
таблица

технологии и пред-
приемачество

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

XI 9

Упражнение Упражне-
ние

технологии и пред-
приемачество
български език и 
литература
биология и здрав-
но образование

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

X 6

Въвеждане на 
текст, съдържащ 
специални знаци и 
символи 

Нови зна-
ния

вмъква символи и специални 
знаци в текст
посочва примери за текст, изис-
кващ използването на специални 
знаци и символи

символ
специален знак

– вмъква символи в текст
– вмъква специални знаци в текст
– аргументирано посочва примери 
за текст, изискващ използването на 
специални знаци и символи

математика
химия и опазване 
на околната среда
физика и астроно-
мия

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

X 7

Прехвърляне 
на данни между 
няколко текстови 
документа

Нови зна-
ния

прехвърля данни между няколко 
отворени текстови документа

– прехвърля данни между няколко 
отворени текстови документа

география и иконо-
мика
български език и 
литература
математика

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

XI 8

Създаване, офор-
мяне и редакти-
ране на таблици 
със средствата на 
текстообработва-
ща програма

Нови зна-
ния

проектира, създава и оформя 
таблици със средствата на тексто-
обработващата програма
избира и използва готови шабло-
ни за оформяне на таблици
задава характеристики на рамки и 
фон на части от таблица
форматира текст в таблица
променя структурата на табли-
цата
вмъква и изтрива редове и колони 
в таблица 
обединява и разделя клетки

таблица
фон
рамка
шаблон
разделяне на клетка
обединяване на клетки
форматиране на клетка
редактиране на таблица
форматиране на таблица

– проектира и създава таблици със 
средствата на текстообработваща-
та програма
– оформя таблици със средствата 
на текстообработващата програма
– осъзнато избира и прилага 
готови шаблони за оформяне на 
таблици
– задава характеристики на части 
от таблица – рамки и фон
– форматира текст в таблица
– променя структурата на таблица
– вмъква и изтрива редове и коло-
ни в таблица
– обединява и разделя клетки в 
таблица

технологии и пред-
приемачество

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

XI 9

Упражнение Упражне-
ние

технологии и пред-
приемачество
български език и 
литература
биология и здрав-
но образование

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

XI 10

Проектиране, съз-
даване и формати-
ране на електрон-
на таблица

Нови зна-
ния

проектира, създава и променя 
таблица с различна структура
обединява клетки, разполага 
съдържание на клетка на няколко 
реда
прави връзки между термините на 
български език, английски език и 
предназначението на операциите 
за форматиране на електронна 
таблица
изброява основни типове данни 
и обяснява начините за тяхното 
представяне в електронни табли-
ци

– проектира и създава таблица с 
различна структура
– променя таблица
– обединява клетки в таблица
– разполага съдържание на клетка 
в таблица на няколко реда
– прави осъзнати връзки между 
термините на български и англий-
ски език
– знае и може да използва по пред-
назначение операциите за форма-
тиране на електронна таблица
– изброява основни типове данни 
– обяснява начините за представя-
не на различните типове данни в 
електронните таблици

история и цивили-
зации
технологии и пред-
приемачество

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

XI 11

Основни опера-
ции с клетки и 
области в елек-
тронна таблица

Нови зна-
ния

копира съдържанието на клетка
прилага относително и абсолют-
но адресиране на клетки
оценява в кои случаи е необхо-
димо да се използва формула с 
абсолютно или с относително 
адресиране

адресиране
относителен адрес
абсолютен адрес
име на област

– копира съдържанието на клетка
– прави разлика между относител-
но, абсолютно и смесено адресира-
не на клетки
– прилага относително, абсолютно 
и смесено адресиране на клетки
– преценява в кои случаи е необ-
ходимо да се използва формула 
с абсолютно или с относително 
адресиране

математика
технологии и пред-
приемачество

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

практически 
изпитвания

XII 12

Сортиране на 
данни по зададени 
критерии. Тър-
сене и замяна на 
данни

Нови зна-
ния

сортира данни по зададени крите-
рии в електронна таблица
избира подходящи критерии за 
сортиране на данни в таблица
извършва търсене и замяна на 
данни в електронна таблица

сортиране на данни 
възходящо и низходящо 
сортиране
критерий за сортиране

– сортира данни по зададени крите-
рии в електронна таблица
– избира подходящи критерии за 
сортиране на данни в таблица
– извършва търсене и замяна на 
данни в електронна таблица

математика
география и иконо-
мика

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

практически 
оценявания

XII 13 Упражнение Упражне-
ние

химия и опазване 
на околната среда
технологии и пред-
приемачество
математика

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

XI 10

Проектиране, съз-
даване и формати-
ране на електрон-
на таблица

Нови зна-
ния

проектира, създава и променя 
таблица с различна структура
обединява клетки, разполага 
съдържание на клетка на няколко 
реда
прави връзки между термините на 
български език, английски език и 
предназначението на операциите 
за форматиране на електронна 
таблица
изброява основни типове данни 
и обяснява начините за тяхното 
представяне в електронни табли-
ци

– проектира и създава таблица с 
различна структура
– променя таблица
– обединява клетки в таблица
– разполага съдържание на клетка 
в таблица на няколко реда
– прави осъзнати връзки между 
термините на български и англий-
ски език
– знае и може да използва по пред-
назначение операциите за форма-
тиране на електронна таблица
– изброява основни типове данни 
– обяснява начините за представя-
не на различните типове данни в 
електронните таблици

история и цивили-
зации
технологии и пред-
приемачество

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

XI 11

Основни опера-
ции с клетки и 
области в елек-
тронна таблица

Нови зна-
ния

копира съдържанието на клетка
прилага относително и абсолют-
но адресиране на клетки
оценява в кои случаи е необхо-
димо да се използва формула с 
абсолютно или с относително 
адресиране

адресиране
относителен адрес
абсолютен адрес
име на област

– копира съдържанието на клетка
– прави разлика между относител-
но, абсолютно и смесено адресира-
не на клетки
– прилага относително, абсолютно 
и смесено адресиране на клетки
– преценява в кои случаи е необ-
ходимо да се използва формула 
с абсолютно или с относително 
адресиране

математика
технологии и пред-
приемачество

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

практически 
изпитвания

XII 12

Сортиране на 
данни по зададени 
критерии. Тър-
сене и замяна на 
данни

Нови зна-
ния

сортира данни по зададени крите-
рии в електронна таблица
избира подходящи критерии за 
сортиране на данни в таблица
извършва търсене и замяна на 
данни в електронна таблица

сортиране на данни 
възходящо и низходящо 
сортиране
критерий за сортиране

– сортира данни по зададени крите-
рии в електронна таблица
– избира подходящи критерии за 
сортиране на данни в таблица
– извършва търсене и замяна на 
данни в електронна таблица

математика
география и иконо-
мика

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

практически 
оценявания

XII 13 Упражнение Упражне-
ние

химия и опазване 
на околната среда
технологии и пред-
приемачество
математика

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

XII 14

Основни типове 
диаграми. Графич-
на интерпретация 
на данните. Копи-
ране на диаграма 
в отделен лист в 
таблицата

Нови зна-
ния

изброява основни типове диагра-
ми и обяснява тяхното предна-
значение
избира подходящ вид диаграма за 
представяне на данни и я оформя
задава основни и допълнителни 
елементи към диаграмите – загла-
вие, скала, легенда
интерпретира данни от графики
различава работен лист с таблица 
и с графика

кръгова диаграма
линейна диаграма

– изброява основни типове диагра-
ми
– обяснява аргументирано пред-
назначението на различните видове 
диаграми
– избира подходящ вид диаграма за 
представяне на данни 
– умее да оформя диаграма
– може да задава основни и допъл-
нителни елементи към диаграмите 
(заглавие, скала, легенда)
– интерпретира данни от графики
– различава работен лист с таблица 
и с графика

технологии и пред-
приемачество
математика

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

практически 
оценявания

I 15 Упражнение Упражне-
ние

география и иконо-
мика

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

I 16
Отпечатване на 
таблица и на от-
делни части от нея

Нови зна-
ния

подготвя електронна таблица за 
печат, като използва средствата 
за настройки и за визуализация 
преди отпечатване
описва настройките за отпечат-
ване на таблица или на избрани 
части от нея

– подготвя електронна таблица за 
печат
– умело използва средствата за 
настройки и визуализация преди 
отпечатване
– описва настройките за отпечатва-
не на таблица или на избрани части 
от нея

география и иконо-
мика
технологии и пред-
приемачество 

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

практически 
оценявания

I 17 Обобщение Обобщение 
и преговор

технологии и пред-
приемачество 
география и иконо-
мика
математика

практически 
дейности

практически 
оценявания

I 18 Контролна работа Kонтрол и 
оценка текущ контрол

тест
практическо 
изпитване
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

XII 14

Основни типове 
диаграми. Графич-
на интерпретация 
на данните. Копи-
ране на диаграма 
в отделен лист в 
таблицата

Нови зна-
ния

изброява основни типове диагра-
ми и обяснява тяхното предна-
значение
избира подходящ вид диаграма за 
представяне на данни и я оформя
задава основни и допълнителни 
елементи към диаграмите – загла-
вие, скала, легенда
интерпретира данни от графики
различава работен лист с таблица 
и с графика

кръгова диаграма
линейна диаграма

– изброява основни типове диагра-
ми
– обяснява аргументирано пред-
назначението на различните видове 
диаграми
– избира подходящ вид диаграма за 
представяне на данни 
– умее да оформя диаграма
– може да задава основни и допъл-
нителни елементи към диаграмите 
(заглавие, скала, легенда)
– интерпретира данни от графики
– различава работен лист с таблица 
и с графика

технологии и пред-
приемачество
математика

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

практически 
оценявания

I 15 Упражнение Упражне-
ние

география и иконо-
мика

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

I 16
Отпечатване на 
таблица и на от-
делни части от нея

Нови зна-
ния

подготвя електронна таблица за 
печат, като използва средствата 
за настройки и за визуализация 
преди отпечатване
описва настройките за отпечат-
ване на таблица или на избрани 
части от нея

– подготвя електронна таблица за 
печат
– умело използва средствата за 
настройки и визуализация преди 
отпечатване
– описва настройките за отпечатва-
не на таблица или на избрани части 
от нея

география и иконо-
мика
технологии и пред-
приемачество 

беседа
демонстрация 
практически 
дейности

практически 
оценявания

I 17 Обобщение Обобщение 
и преговор

технологии и пред-
приемачество 
география и иконо-
мика
математика

практически 
дейности

практически 
оценявания

I 18 Контролна работа Kонтрол и 
оценка текущ контрол

тест
практическо 
изпитване
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕМА 4. ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ

II 1

Създаване на 
видеоклип, съдър-
жащ графична и  
звукова информа-
ция

Упражне-
ние

използва програма за обработка 
на видео
комбинира графична и звукова 
информация
обработва видео на ниво редакти-
ране и добавяне на ефекти
конвертира и съхранява видео-
файл в различни файлови форма-
ти и качество

видеоклип
кадър

– умело използва програма за об-
работка на видео
– комбинира графична и звукова 
информация
– обработва видео на ниво реда-
ктиране и добавяне на ефекти
– умее да конвертира видеофайл 
– съхранява видеофайл в различни 
файлови формати и качество

биология и здрав-
но образование
география и иконо-
мика

беседа 
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

II 2

Упражнение Упражне-
ние

география и иконо-
мика
технологии и пред-
приемачество

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

II 3

Създаване на 
компютърна пре-
зентация с вграж-
дане на звукови и 
видеообекти

Нови зна-
ния

вмъква и настройва звукови и 
видеообекти
демонстрира презентация, включ-
ваща звукови и видеообекти

– вмъква звукови и видеообекти
– настройва звукови и видеообекти
– демонстрира презентация, 
включваща звукови и видеообекти

музика беседа 
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

III 4

Използване на ди-
аграми, графики, 
графични схеми и 
таблици в презен-
тация

Нови зна-
ния

избира подходящи диаграми за 
представяне на информация в 
обобщен вид
избира подходящи анимации на 
елементи от диаграми и графики
съхранява обекти от презентация 
в различни графични формати

видове диаграми – ци-
клична, организационна 
(йерархична), радарна, 
процес, диаграма на Вен, 
пирамидална

– умее да избира подходящи диа-
грами за представяне на информа-
ция в обобщен вид
– аргументирано избира подхо-
дящи анимации на елементи от 
диаграми и графики – умее да 
съхранява обекти от презентация в 
различни графични формати

технологии и пред-
приемачество
математика

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

III 5

Упражнение Упражне-
ние

география и иконо-
мика
математика
биология и здрав-
но образование 
технологии и пред-
приемачество

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕМА 4. ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ

II 1

Създаване на 
видеоклип, съдър-
жащ графична и  
звукова информа-
ция

Упражне-
ние

използва програма за обработка 
на видео
комбинира графична и звукова 
информация
обработва видео на ниво редакти-
ране и добавяне на ефекти
конвертира и съхранява видео-
файл в различни файлови форма-
ти и качество

видеоклип
кадър

– умело използва програма за об-
работка на видео
– комбинира графична и звукова 
информация
– обработва видео на ниво реда-
ктиране и добавяне на ефекти
– умее да конвертира видеофайл 
– съхранява видеофайл в различни 
файлови формати и качество

биология и здрав-
но образование
география и иконо-
мика

беседа 
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

II 2

Упражнение Упражне-
ние

география и иконо-
мика
технологии и пред-
приемачество

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

II 3

Създаване на 
компютърна пре-
зентация с вграж-
дане на звукови и 
видеообекти

Нови зна-
ния

вмъква и настройва звукови и 
видеообекти
демонстрира презентация, включ-
ваща звукови и видеообекти

– вмъква звукови и видеообекти
– настройва звукови и видеообекти
– демонстрира презентация, 
включваща звукови и видеообекти

музика беседа 
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

III 4

Използване на ди-
аграми, графики, 
графични схеми и 
таблици в презен-
тация

Нови зна-
ния

избира подходящи диаграми за 
представяне на информация в 
обобщен вид
избира подходящи анимации на 
елементи от диаграми и графики
съхранява обекти от презентация 
в различни графични формати

видове диаграми – ци-
клична, организационна 
(йерархична), радарна, 
процес, диаграма на Вен, 
пирамидална

– умее да избира подходящи диа-
грами за представяне на информа-
ция в обобщен вид
– аргументирано избира подхо-
дящи анимации на елементи от 
диаграми и графики – умее да 
съхранява обекти от презентация в 
различни графични формати

технологии и пред-
приемачество
математика

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

III 5

Упражнение Упражне-
ние

география и иконо-
мика
математика
биология и здрав-
но образование 
технологии и пред-
приемачество

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

III 6

Запазване на 
презентация в 
различни файлови 
формӚти

Нови зна-
ния

описва разширенията на файло-
вите формати, тяхното предназ-
начение, особености и ограниче-
ния при използването им
записва презентацията в различни 
файлови формати

звуков ефект – описва разширенията на файло-
вите формати
– описва предназначението на раз-
личните файлови формати
– описва особеностите на различ-
ните файлови формати
– изброява и описва ограниченията 
при използването на различните 
файлови формати
– правилно записва презентация в 
различни файлови формати

музика беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

III 7

Представяне на 
презентация пред 
публика

Нови зна-
ния

посочва и прилага правилата за 
представяне на презентация пред 
публика
представя презентация пред 
публика
обяснява настройки за отпечатва-
не на презентация

– правилно посочва правилата за 
представяне на презентация пред 
публика
– прилага на практика правилата за 
представяне на презентация пред 
публика
– представя презентация пред 
публика
– обяснява настройките за отпечат-
ване на презентация

музика беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

ТЕМА 6. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

IV 8

Основни правила, 
фази и дейности 
при разработване 
на проект

Нови зна-
ния

изброява и прилага основни пра-
вила и дейности при разработва-
не на проект
избира необходимите техноло-
гични средства за реализация на 
проект

проект 
екип 
ресурсни материали 
план 
дейности 
времеви график
задачи
документация

– изброява основните правила 
и дейности при разработване на 
проект
– прилага основните правила и 
дейности при разработване на 
проект
– избира аргументирано необхо-
димите технологични средства за 
реализация на проект

беседа 
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

III 6

Запазване на 
презентация в 
различни файлови 
формӚти

Нови зна-
ния

описва разширенията на файло-
вите формати, тяхното предназ-
начение, особености и ограниче-
ния при използването им
записва презентацията в различни 
файлови формати

звуков ефект – описва разширенията на файло-
вите формати
– описва предназначението на раз-
личните файлови формати
– описва особеностите на различ-
ните файлови формати
– изброява и описва ограниченията 
при използването на различните 
файлови формати
– правилно записва презентация в 
различни файлови формати

музика беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

III 7

Представяне на 
презентация пред 
публика

Нови зна-
ния

посочва и прилага правилата за 
представяне на презентация пред 
публика
представя презентация пред 
публика
обяснява настройки за отпечатва-
не на презентация

– правилно посочва правилата за 
представяне на презентация пред 
публика
– прилага на практика правилата за 
представяне на презентация пред 
публика
– представя презентация пред 
публика
– обяснява настройките за отпечат-
ване на презентация

музика беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

ТЕМА 6. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

IV 8

Основни правила, 
фази и дейности 
при разработване 
на проект

Нови зна-
ния

изброява и прилага основни пра-
вила и дейности при разработва-
не на проект
избира необходимите техноло-
гични средства за реализация на 
проект

проект 
екип 
ресурсни материали 
план 
дейности 
времеви график
задачи
документация

– изброява основните правила 
и дейности при разработване на 
проект
– прилага основните правила и 
дейности при разработване на 
проект
– избира аргументирано необхо-
димите технологични средства за 
реализация на проект

беседа 
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV 9

Използване на 
интернет и дру-
ги източници на 
информация и 
ресурси за нуж-
дите на конкретен 
проект. Зачитане 
на авторските 
права на готовите 
материали

Нови зна-
ния

реализира проект в група или 
екип, като използва интернет и 
различни носители на информа-
ция
копира обект от едно приложение 
в друго
зачита авторските права на из-
ползваната информация
обяснява същността на лицен-
зионните споразумения Creative 
Commons и GPL и обозначения-
та, свързани с авторските права

Creative Commons GPL – умее да реализира проект в група 
или екип, като използва интернет и 
различни носители на информация
– копира обект от едно приложе-
ние в друго
– зачита авторските права на ин-
формацията, която използва
– обяснява същността на лицен-
зионните споразумения Creative 
Commons и GPL 
– обяснява обозначенията, свърза-
ни с авторските права

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

IV 10

Работа по проект Упражне-
ние

география и иконо-
мика
български език  и 
литература
технологии и пред-
приемачество

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

V 11
Работа по проект Упражне-

ние
практически 
дейности

практически 
оценявания

V 12

Защита на проект Нови зна-
ния

разработва презентация за защи-
та на проект
представя проект самостоятелно 
или в екип
аргументира избора на избраните 
технологични средства за разра-
ботването на проекта

– разработва презентация за защи-
та на проект
– представя проект самостоятелно 
или в екип
– аргументира избора на техноло-
гични средства за разработването 
на проекта

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

V 13
Защита на проект Упражне-

ние
практически 
дейности

практически 
оценявания

V 14

Защита на проект Упражне-
ние

практически 
дейности

практически 
оценявания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV 9

Използване на 
интернет и дру-
ги източници на 
информация и 
ресурси за нуж-
дите на конкретен 
проект. Зачитане 
на авторските 
права на готовите 
материали

Нови зна-
ния

реализира проект в група или 
екип, като използва интернет и 
различни носители на информа-
ция
копира обект от едно приложение 
в друго
зачита авторските права на из-
ползваната информация
обяснява същността на лицен-
зионните споразумения Creative 
Commons и GPL и обозначения-
та, свързани с авторските права

Creative Commons GPL – умее да реализира проект в група 
или екип, като използва интернет и 
различни носители на информация
– копира обект от едно приложе-
ние в друго
– зачита авторските права на ин-
формацията, която използва
– обяснява същността на лицен-
зионните споразумения Creative 
Commons и GPL 
– обяснява обозначенията, свърза-
ни с авторските права

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

IV 10

Работа по проект Упражне-
ние

география и иконо-
мика
български език  и 
литература
технологии и пред-
приемачество

самостоятелно 
решаване на 
задачи

практически 
изпитвания

V 11
Работа по проект Упражне-

ние
практически 
дейности

практически 
оценявания

V 12

Защита на проект Нови зна-
ния

разработва презентация за защи-
та на проект
представя проект самостоятелно 
или в екип
аргументира избора на избраните 
технологични средства за разра-
ботването на проекта

– разработва презентация за защи-
та на проект
– представя проект самостоятелно 
или в екип
– аргументира избора на техноло-
гични средства за разработването 
на проекта

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

V 13
Защита на проект Упражне-

ние
практически 
дейности

практически 
оценявания

V 14

Защита на проект Упражне-
ние

практически 
дейности

практически 
оценявания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТЕМА 6. ИНТЕРНЕТ

VI 15

Социални мре-
жи и защита  на 
личната неприкос-
новеност

Нови зна-
ния

дава примери за популярни соци-
ални мрежи
зачита правото на лична непри-
косновеност в интернет
описва действията, които трябва 
да предприеме при нарушаване 
на личната му неприкосновеност 
в социална мрежа
задава настройки за защита на 
личната информация при използ-
ване на социална мрежа

социална мрежа
лична неприкосновеност

– посочва примери за популярни 
социални мрежи
– зачита правото на лична непри-
косновеност в интернет
– описва действията, които трябва 
да предприеме при нарушаване на 
личната му неприкосновеност в 
социална мрежа
– задава правилни настройки за 
защита на личната информация при 
използване на социална мрежа

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

VI 16

Обобщение Обобщение 
и преговор

технологии и пред-
приемачество
география и иконо-
мика

практически 
дейности

практически 
оценявания

VI 17
Контролна работа 
(изходно ниво)

Контрол и 
оценка

изходящ кон-
трол

тест

VI 18

Годишен преговор Обобщение 
и преговор

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания
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Срок
Тема 

на урочната 
единица В

ид
  

на
 у

ро
ка Очаквани резултати

(компетентности на ученика)
на ниво 

учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктури-
ране на учебно 
съдържание и 

др.)

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а на ученика по целите на урока 
(ресурси)

на ученика за 
МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмента-

риум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТЕМА 6. ИНТЕРНЕТ

VI 15

Социални мре-
жи и защита  на 
личната неприкос-
новеност

Нови зна-
ния

дава примери за популярни соци-
ални мрежи
зачита правото на лична непри-
косновеност в интернет
описва действията, които трябва 
да предприеме при нарушаване 
на личната му неприкосновеност 
в социална мрежа
задава настройки за защита на 
личната информация при използ-
ване на социална мрежа

социална мрежа
лична неприкосновеност

– посочва примери за популярни 
социални мрежи
– зачита правото на лична непри-
косновеност в интернет
– описва действията, които трябва 
да предприеме при нарушаване на 
личната му неприкосновеност в 
социална мрежа
– задава правилни настройки за 
защита на личната информация при 
използване на социална мрежа

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания

VI 16

Обобщение Обобщение 
и преговор

технологии и пред-
приемачество
география и иконо-
мика

практически 
дейности

практически 
оценявания

VI 17
Контролна работа 
(изходно ниво)

Контрол и 
оценка

изходящ кон-
трол

тест

VI 18

Годишен преговор Обобщение 
и преговор

беседа  
демонстрация 
практически  
дейности

устни и 
практически 
изпитвания
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ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ ПО РАЗДЕЛИ

ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ

УРОК № 1. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОМПОНЕНТИТЕ  
НА КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА

Дидактическа цел: Запознаване с основните технически параметри на компонентите на компютър-
ната система. Обясняване влиянието на параметрите на компонентите на компютърната система върху 
производителността ѝ. Разчитане техническо описание на компютърна конфигурация.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да разпознава основните технически параметри на компонентите на компютърната система
•	 да обяснява влиянието на параметрите на компонентите на компютърната система върху производи-

телността ѝ
•	 да разчита техническо описание на компютърна конфигурация 

Методи на преподаване: беседа, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организиране на учебната среда 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на беседа, по време на която с въпроси се 

припомня изученото в 6. клас по информационни технологии и се поддържа активно участието на учени-
ците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника са откроени. За улеснение при въвеждане и обяс-
няване на новите понятия в учебника са предложени въпроси и задачи, с които да се предизвика интересът 
и активността на учениците. 

Относно въпроса „Защо използваме термина централен процесор? Има ли и други процесори в компю-
търната система?“ – учителят може да обясни на учениците, че много от компонентите на компютърната 
система се управляват от специализирани процесори, които са с по-просто устройство и в повечето случаи 
изпълняват твърдо зададена програма, която не може да бъде променяна.

Относно въпроса „Елементарни операции“ – учителят може да обясни на учениците, че елементарната опе-
рация, която се извършва за един такт на процесора, не отговаря на една инструкция от програмата. Елементар-
ната операция може да бъде адресиране на паметта, запис или четене на двоично число от паметта, аритметична 
или логическа операция. Повечето от инструкциите от програмата се изпълняват за няколко такта.

Разделянето на паметта на RAM и ROM не е съвсем коректно. Докато ROM (Read Only Memory) озна-
чава памет само за четене, RAM (Random Access Memory) указва начина по който се получава достъп до 
клетките на паметта, а именно – всяка клетка може да се чете или записва по всяко време, независимо от 
другите. Другият възможен начин на достъп е Sequential Access, при който клетките се четат само последо-
вателно, една след друга. На практика ROM паметта на компютъра също е памет с произволен достъп. По 
тази причина в учебника се използват понятията оперативна памет и постоянна памет.

В първия урок са използвани понятията интерфейс и конектор, като за улеснение те са представени 
като синоними. Учителят може да обясни разликата между тях по следния начин – понятието интерфейс 
е по-общо, то включва както типа на конектора, така и описание на сигналите, които се предават с него.

Демонстрацията, която е маркирана с цветно поле има за цел да покаже къде наученото в урока намира 
приложение на практика. 

Задачите в рубриката „Аз мога“ са подбрани с цел да упражнят и затвърдят новите знания. 
Задача 1. е за самостоятелна работа на учениците. 
По преценка на учителя задача 3. от втория урок по темата може да се даде в края на урок № 1, като 



29

екипна или като самостоятелна работа на изявени ученици. По време на втория урок  по темата може да се 
проведе представяне и обсъждане на готовите презентации.

Оценяване: Устни изпитвания

УРОК № 2. УПРАЖНЕНИЕ

Дидактическа цел: Познаване на основните технически параметри на компонентите на компютърната 
система. Разчитане на техническо описание на компютърна конфигурация.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да разпознава основните технически параметри на компонентите на компютърната система
•	 да разчита техническо описание на компютърна конфигурация

Методи на преподаване: самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организиране на учебната среда 
Урокът е за упражнение. По преценка на учителя задача 3 от урока може да се даде в края на предход-

ния час, като екипна или самостоятелна домашна работа на изявени ученици. По време на урока може да се 
представят и обсъдят готовите презентации.

В задача 1 е предвидено учениците самостоятелно да проучат повече за RAM паметта. Задача 2 е за 
практическа работа и цели затвърждаване на знанията за видовете конектори. 

Оценяване: Практически изпитвания

УРОК № 3. СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ

Дидактическа цел: Обясняване същността на компютърните вируси. Обясняване и прилагане на кон-
кретни средства и методи за защита на информацията.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да обяснява същността на компютърните вируси
•	 да обяснява конкретни средства и методи за защита на информацията
•	 да прилага конкретни средства и методи за защита на информацията

Методи на преподаване: беседа, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организиране на учебната среда 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на беседа и поддържа активно участието 

на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника са откроени. 
Задача 1 от рубриката „Аз мога“ може да се зададе за домашна работа. Задача 2 е подходяща за демон-

страция заедно с учениците и е препоръчително да се направи в часа. Задача 3 е вариант на задача 2. Пре-
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поръчително е да се направи в часа. По преценка на учителя може да се усложни задача 3. за изработване 
на вирус-шега. В Notepad се въвежда текстът: 

x= msgbox("Открит е вирус",0+48, "Системно съобщение") do
x= msgbox("Рестартирайте компютъра!",2+16, "Системно съобщение")
x= msgbox("Вирусът не може да бъде отстранен",1+48, "Системно съобщение") loop
Възможни са и вариации на текста, като новото са командите do и loop. Текстът се записва във файл 

с разширение .vbs. За да не се добави автоматично разширението .txt трябва да се избере Save as type: All 
files (*.*). 

Отстраняването на този „вирус“ е малко по-сложно. Трябва да се стартира Task Manager (до него се 
достига с Ctrl+Alt+Del или с десен бутон от лентата за задачите). Отваря се таб Processes, маркира се про-
цесът wscript.exe и с бутона End Processes се прекъсва. 

При работа с Task Manager трябва да се внимава да не се прекъснат други процеси. Съществува и ве-
роятност процесите wscript.exe да са няколко (активирани и от други програми).

Разбира се, за отстраняване на „вируса“ е възможен и вариант с рестартиране на компютъра.
Задача 4 е подходяща за домашна работа.

Оценяване: Устно и практическо изпитване

УРОК № 4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМИ

Дидактическа цел: Използване на антивирусна програма и извършване на необходимите настройки. 
Разпознаване съобщенията на системата за защита и адекватно реагиране.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да използва антивирусна програма
•	 да извършва необходимите настройки на антивирусна програма
•	 да разпознава съобщенията на системата за защита
•	 да реагира адекватно на съобщенията на системата за защита

Методи на преподаване: беседа, практически дейности, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организиране на учебната среда 
Започнете урока с обсъждане на домашната работа. 
Урокът е за упражнение и е благоприятен за дискусия и демонстрация. Задачите в урока за чудесен 

начин за демонстрация на антивирусните програми.  
Взети са мерки, за да се обезопаси файлът, който се използва при проверката за вируси – Demo.vir. При 

нормална работа той не може да зарази компютъра. Разбира се, при определени умения, файлът може да се 
модифицира така, че вирусите в него да се активират. Предполага се обаче, че ученик, който има подобни 
умения, може да си набави заразени файлове и по по-лесен начин.

Оценяване: Практическо оценяване
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ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

УРОК № 5. ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ, СЪДЪРЖАЩ СПЕЦИАЛНИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ

Дидактическа цел: Запознаване с основните начини за вмъкване на символи и специални знаци в 
текстов документ.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да разбира и да обяснява понятията символ и специален знак
•	 да вмъква символи и специални знаци в текст
•	 да използва различни инструменти за вмъкване на символи и специални знаци
•	 да избира подходящите средства за вмъкване на конкретни символи и специални знаци в различни 

ситуации
•	 да посочва примери за текст, изискващ използването на специални знаци и символи

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, електронен учебник

Насоки за организиране на учебната среда: 
Припомнете основни правила при въвеждане и редактиране на текст. 
Представете новите знания на учениците под формата на демонстрация, по времето на която стимули-

райте участието на учениците. Акцентирайте на новите понятия, които в учебника са откроени. 
Задачите от рубриката „Аз мога“ са подходящи както за самостоятелна работа в часа, така и за домашна 

работа.
Задача 1 е за директно приложение на новите знания, за вмъкване на символи и осъществява междупре-

дметни връзки. Задачата или част от нея може да се изпълни под ръководството на учителя или да се зададе 
за самостоятелна работа. Освен посочените примери на специализирани текстове, може да изискате учени-
ците да посочат текст, изискващ използването на специални знаци и символи. Може да запишете поне едно 
предложение и да дадете възможност на учениците да го изпълнят, като работят с различни инструменти 
по избор. 

Важно е да отбележите, че върху текст, съдържащ специални знаци и символи, могат да се приложат 
всички действия за редактиране и форматиране на текст. 

При задача 2 е съществено да акцентирате на шрифтовете, съдържащи знаци, оформени като изобра-
жения. 

Задача 3 и задача 4 актуализират и затвърждават знанията за електронна поща, въвеждане на символи и 
специални знаци и са подходящи както за самостоятелна работа в часа, така и за домашна работа.

Междупредметни връзки: математика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия

Оценяване: устни и практически изпитвания
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УРОК № 6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ МЕЖДУ НЯКОЛКО ТЕКСТОВИ ДОКУМЕНТА

Дидактическа цел: Усвояване на знания и формиране на умения за прехвърляне на данни между от-
ворени текстови документи.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да прехвърля данни между няколко отворени текстови документа
•	 да работи едновременно с няколко текстови документа, съдържащи освен текст и графични изобра-

жения
•	 да работи едновременно в различни части на един и същи документ
•	 да копира или премества данни с използване на подходящи начини
•	 да прехвърля данни от текстов документ в презентация

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организиране на учебната среда 
Представете новите знания на учениците под формата на демонстрация, по времето на  провеждането 

на която стимулирайте участието на учениците. Акцентирайте на новите понятия, които в учебника са 
откроени. 

Задачите от рубриката „Аз мога“ позволяват самостоятелно изпълнение под ръководството на учител.
Задача 1 и задача 2 прилагат знанията за прехвърляне на текстови данни, а задача 3 изисква да се прех-

върлят освен текстови данни и графични изображения. Обърнете внимание, че технологията е сходна.
В задача 4 следва да се откроят възможностите за копиране чрез запазване на изходното форматиране 

на данните, чрез копиране като изображение или чрез копиране само като текст.
Поради това, че задача 1 и задача 2 са сходни, по преценка на учителя, едната може да се зададе за 

домашна работа.

Междупредметни връзки: география и икономика, български език и литература, математика

Оценяване: устни и практически изпитвания

УРОК № 7. СЪЗДАВАНЕ, ОФОРМЯНЕ И РЕДАКТИРАНЕ  НА ТАБЛИЦИ  
СЪС СРЕДСТВАТА НА ТЕКСТООБРАБОТВАЩА ПРОГРАМА

Дидактическа цел: Проектиране, създаване, оформяне и редактиране на таблици със средствата на 
текстообработващата програма. Форматиране на текст в таблица, рамки и фон на таблица в т.ч. чрез готов 
шаблон.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да разбира и да обяснява понятията таблица, фон, рамка, шаблон
•	 да разбира и да обяснява действията разделяне на клетка, обединяване на клетки, форматиране на 

клетка, редактиране на таблица, форматиране на таблица
•	 да проектира, да създава и да оформя таблици със средствата на текстообработващата програма 
•	 да избира и използва готови шаблони за оформяне на таблици
•	 да задава характеристики на рамки и фон на части от таблица
•	 да форматира текст в таблица
•	 да променя структурата на таблица
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•	 да вмъква и изтрива редове и колони в таблица
•	 да обединява и разделя клетки

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности
Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организиране на учебната среда: 
Представете новите знания на учениците под формата на демонстрация, по времето на която стимули-

райте участието на учениците. Акцентирайте на новите понятия, които в учебника са откроени.
Задачите от рубриката „Аз мога“ съдържат подробни указания за работа и са подходящи за самостоя-

телна работа.
Учебното съдържание благоприятства за затвърждаване на знанията за вмъкване на символи и специ-

ални знаци в текстов документ.
Задача 1 е подходяща за изпълнение под ръководството на учителя. 
Задача 2 е възможно да се възложи за домашна работа – по преценка на преподавателя.

Междупредметни връзки: технологии и предприемачество

Оценяване: устни и практически изпитвания

УРОК № 8. УПРАЖНЕНИЕ

Дидактическа цел: Затвърждаване на знанията и усъвършенстване на уменията за въвеждане на текст, 
съдържащ специални знаци и символи, прехвърляне на данни между няколко текстови документа, както и 
създаване, оформяне и редактиране на таблици със средствата на текстообработваща програма.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да създава, да оформя и да редактира таблици с използване на различни техники
•	 да конвертира текст в таблица
•	 да използва целесъобразно изученото учебно съдържание 
•	 да създава документ, изискващ комбинирано прилагане на изучените основни дейности 
•	 да избира подходящи средства за решаване на конкретни задачи

Методи на преподаване: самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник.

Насоки за организиране на учебната среда: 
Урокът е за упражнение. Задачите са подходящи за самостоятелна работа в часа. Добре е учениците да 

работят, съобразно указанията към задачите.
Към задача 1 акцентирайте на възможността за конвертиране на текст в таблица.
При необходимост за изпълнението на задача 3 актуализирайте знанията за отпечатване на текстов 

документ.
Задачите са подходящи за практически изпитвания. 

Междупредметни връзки: технологии и предприемачество, български език и литература, биология и 
здравно образование

Оценяване: практически изпитвания
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ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

УРОК  № 9. ПРОЕКТИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА 
ТАБЛИЦА

Дидактическа цел: Актуализиране на знанията за електронна таблица - структурни елементи и ха-
рактеристики. Овладяване на основни начини за проектиране, създаване и форматиране на електронна 
таблица.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да изброява основните структурни елементи на таблица
•	 да проектира, да създава и  да променя таблица с различна структура
•	 да обединява клетки и да разполага съдържание на клетка на няколко реда
•	 да прави връзки между термините на български език, английски език и предназначението на опера-

циите за форматиране на електронна таблица
•	 да изброява основни типове данни и да обяснява начините за тяхното представяне в електронни таб-

лици

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда:
Припомнете основните структурни елементи на таблица и техните характеристики. Обърнете внимание 

на различните типове данни.
Представете новите знания на учениците под формата на демонстрация, по време на която стимулирай-

те участието на учениците. Акцентирайте на новите понятия, които в учебника са откроени.
Задачите от рубриката „Аз мога“ позволяват да се демонстрира използването на данни от различен 

тип. Стимулирайте учениците да използват подходящо оформление на клетките по отношение на шрифт, 
размер, подравняване, рамка, цвят на рамка или текст. При необходимост актуализирайте знанията от 6. 
клас за оформлението на клетките.

При  решаването на задача 3 демонстрирайте прехвърлянето на данни между таблица от текстов доку-
мент в електронна таблица.

Задачите може да се решат заедно и/или самостоятелно от учениците, използвайки ресурсите на диска 
към учебника.

Междупредметни връзки: история и цивилизации, технологии и предприемачество

Оценяване: устни и практически изпитвания.

УРОК  № 10. ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ С КЛЕТКИ И ОБЛАСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА  

Дидактическа цел: Овладяване и прилагане на знанията за адресиране и копиране на клетка. Актуали-
зиране на знанията и уменията за използване на функции и вградени функции.

Цели и задачи:
Ученикът може:
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•	 да разбира и да обяснява понятията адресиране, относителен адрес, абсолютен адрес, име на област
•	 да копира съдържанието на клетка
•	 да прилага относително и абсолютно адресиране на клетки
•	 да оценява в кои случаи е необходимо да се използва формула с абсолютно или с относително адре-

сиране

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: Припомнете основни правила при работа с формули и 
функции в електронна таблица. 

Представете новите знания на учениците под формата на демонстрация, по време на която стимулирай-
те участието на учениците. Акцентирайте на новите понятия, които в учебника са откроени.

Задача 1 от рубриката „Аз мога“ е за директно приложение на учебното съдържание.
Задача 2 е подходяща за затвърждаване на знанията и усъвършенстване на уменията за проектиране, 

създаване и форматиране на електронна таблица, заедно с прилагане на знанията за адресиране на клетки. 
По преценка на учителя задача 2 може да се зададе за самостоятелна работа или да се изпълни под ръ-

ководството на учителя.

Междупредметни връзки: математика, технологии и предприемачество

Оценяване: практически изпитвания

УРОК № 11
СОРТИРАНЕ НА ДАННИ ПО ЗАДАДЕНИ КРИТЕРИИ. ТЪРСЕНЕ И ЗАМЯНА НА ДАННИ

Дидактическа цел: Овладяване на знанията за сортиране на данни, търсене и замяна на данни.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да разбира и да обяснява действията сортиране на данни, възходящо и низходящо сортиране, крите-

рий за сортиране
•	 да сортира данни по зададени критерии в електронна таблица
•	 да избира подходящи критерии за сортиране на данни в таблица
•	 да извършва търсене и замяна на данни в електронна таблица

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: Представете новите знания на учениците под формата на 
демонстрация, по време на която стимулирайте участието на учениците. Акцентирайте на новите понятия, 
които в учебника са откроени.

При търсенето и замяната на данни в електронна таблица използвайте аналогията с търсене и замяна 
на текст в текстообработката. При необходимост актуализирайте знанията от предходната учебна година.

Задачите от рубриката „Аз мога“ прилагат знанията за сортиране на данни по зададени критерии.
Стимулирайте учениците да изпълнят самостоятелно същите задачи с критерии по техен избор.

Междупредметни връзки: математика, география и икономика

Оценяване: практически оценявания
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УРОК № 12. УПРАЖНЕНИЕ

Дидактическа цел: Затвърждаване на знанията и усъвършенстване на уменията за проектиране, съз-
даване и форматиране на таблица, прилагане на основни операции с клетки и области.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да проектира, създава и форматира таблица по зададени изисквания
•	 да вмъква специални знаци и символи в клетки
•	 да прилага основни операции с клетки и области
•	 да копира съдържанието на клетка
•	 да прилага относително и абсолютно адресиране на клетки

Методи на преподаване: самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: Урокът е за упражнение. Задачите са подходящи за рабо-
та в клас. Добре е учениците да работят самостоятелно, като ползват указанията към задачите.

При необходимост актуализирайте знанията от предходните уроци.
Задачите са подходящи за практически изпитвания.

Междупредметни връзки: математика, химия и опазване на околната среда, технологии и предприе-
мачество

Оценяване: практически изпитвания

УРОК № 13. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДИАГРАМИ. ГРАФИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА 
ДАННИТЕ. КОПИРАНЕ НА ДИАГРАМА В ОТДЕЛЕН ЛИСТ В ТАБЛИЦАТА

Дидактическа цел: Овладяване на знания за изготвяне и копиране на диаграми, формиране на умения 
за графично интерпретиране на данни чрез подходящи диаграми

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да разбира и да обяснява понятията диаграма, кръгова диаграма, линейна диаграма
•	 да изброява основни типове диаграми и обяснява тяхното предназначение
•	 да избира подходящ вид диаграма за представяне на данни и я оформя
•	 да задава основни и допълнителни елементи към диаграмите – заглавие, скала, легенда
•	 да интерпретира графично зададени данни
•	 да различава работен лист с таблица и с графика

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: Представете новите знания на учениците под формата на 
демонстрация, при провеждането на която стимулирайте участието на учениците. Акцентирайте на новите 
понятия, които в учебника са откроени.
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Задачите от рубриката „Аз мога“ прилагат новите знания и умения, като позволяват самостоятелно 
изпълнение или под ръководството на учител.

Междупредметни връзки: математика, технологии и предприемачество

Оценяване: практически оценявания

УРОК № 14. УПРАЖНЕНИЕ

Дидактическа цел: Затвърждаване на знанията за създаване и копиране на диаграми, графично ин-
терпретиране на данни чрез подходящи диаграми. Използване на диаграми за изготвяне на хидрограми и 
климатограми. Запознаване с предназначението и разчитане на радарни диаграми.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да изброява основни типове диаграми и обяснява тяхното предназначение
•	 да избира подходящ вид диаграма за представяне на данни и я оформя
•	 да задава основни и допълнителни елементи към диаграмите – заглавие, скала, легенда
•	 да интерпретира данни от графики
•	 да изготвя хидрограми и климатограми

Методи на преподаване: самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник.

Насоки за организация на учебната среда: Припомнете основни действия при избор и изготвяне на 
диаграми.

Актуализирайте знанията за понятията хидрограма и климатограма. 
Урокът е за упражнение. Задачите са подходящи за работа в клас. Добре е учениците да работят са-

мостоятелно, като следват указанията към задачите.
Задача 2 и задача 3 са подходящи за домашна работа по преценка на учителя. 

Междупредметни връзки: география и икономика

Оценяване: практически изпитвания

УРОК № 15. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ТАБЛИЦА И НА ОТДЕЛНИ ЧАСТИ ОТ НЕЯ

Дидактическа цел: Формиране на умения за отпечатване на таблица или на части от таблица.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да подготвя електронна таблица за печат, като използва средствата за настройки и за визуализация 

преди отпечатване
•	 да описва настройките за отпечатване на таблица или на избрани части от нея

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности
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Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: При необходимост актуализирайте знанията за отпечат-
ване на текстов документ. Може по преценка на учителя да се направи аналогия с текстообработващите 
програми и да се откроят разликите.

Представете новите знания на учениците под формата на демонстрация, по време на която стимулирай-
те участието на учениците. Акцентирайте на новите понятия, които в учебника са откроени.

Задачите от рубриката „Аз мога“ позволяват самостоятелно изпълнение под ръководството на учител.
Акцентирайте върху отпечатване на област и отпечатване на диаграми.
Задачите са подходящи за практически изпитвания.

Междупредметни връзки: география и икономика, технологии и предприемачество

Оценяване: практически оценявания

УРОК № 16. ОБОБЩЕНИЕ

Дидактическа цел: Обобщаване и систематизиране на знанията и уменията за компютърна текстооб-
работка и обработка на таблични данни.

Цели и задачи:
Ученикът може:
•	 да изброява основни технически параметри на компонентите на компютърната система
•	 да познава средства и методи за защита на информация
•	 да използва антивирусни програми
•	 да въвежда текст, съдържащ специални знаци и символи
•	 да създава, оформя и редактира таблица със средствата на текстообработваща програма
•	 да проектира, създава и форматира електронна таблица
•	 да извършва основни операции с клетки и области в електронна таблица
•	 да сортира данни по зададени критерии
•	 да интерпретира графично данни чрез основни типове диаграми

Методи на преподаване: практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: Урокът е за обобщение. Предложените задачи са подхо-
дящи за обобщаване на изученото в предните три раздела. 

Задача 1 е за дискусия и устно изпитване.
Останалите задачи са за практически изпитвания.

Междупредметни връзки: математика, технологии и предприемачество, география и икономика

Оценяване: практически оценявания
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ТЕМА 4. ЗВУКОВА И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ

УРОК № 17. СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕОКЛИП, СЪДЪРЖАЩ ГРАФИЧНА И ЗВУКОВА 
ИНФОРМАЦИЯ

Дидактическа цел: Използване на програма за обработка на видео. Комбиниране на графична и зву-
кова информация. Обработване на видео на ниво редактиране и добавяне на ефекти. Конвертиране и съх-
раняване на видеофайл в различни файлови формати и качество.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да използва умело програма за обработка на видео
•	 да комбинира графична и звукова информация
•	 да обработва видео на ниво редактиране и добавяне на ефекти
•	 да умее да конвертира видеофайл 
•	 да съхранява видеофайл в различни файлови формати и качество

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на беседа и демонстрация, по време на 

която се поддържа активно участието на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника са 
откроени.

От известно време програмата Windows Movie Maker вече не е безплатна. Demo версията е функцио-
нална и може да се използва за упражнения. Единственото ограничение е, че е блокиран записът на готовия 
файл. Като вариант може да се използва друг безплатен видеоредактор. 

Възможно е Windows Movie Maker да не отваря някои видеофайлове, например .mp4, свалени от ин-
тернет. В такъв случай трябва да се инсталират кодеци. Подходящ набор кодеци е K-Lite codecs pack.

Задачата от рубриката „Аз мога“ е подходяща за домашна работа.

Междупредметни връзки: биология и здравно образование, география и икономика

Оценяване: устни и практически изпитвания

УРОК № 18. УПРАЖНЕНИЕ

Дидактическа цел: Използване на програма за обработка на видео. Комбиниране на графична и зву-
кова информация. Обработване на видео на ниво редактиране и добавяне на ефекти. Конвертиране и съх-
раняване на видеофайл в различни файлови формати и качество.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да използва умело програма за обработка на видео
•	 да комбинира графична и звукова информация
•	 да обработва видео на ниво редактиране и добавяне на ефекти
•	 да умее да конвертира видеофайл 
•	 да съхранява видеофайл в различни файлови формати и качество
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Методи на преподаване: самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Урокът е за упражнение. 
Задача 1 е подходяща за демонстрация и/или самостоятелна работа на учениците. Задача 2 също може 

да се реши заедно и/или самостоятелно от учениците, използвайки ресурсите на диска към учебника.
Задача 3 и задача 4 са подходящи за домашна работа. За задача 4 може да обсъдите теми за видеокли-

пове с колеги от други предметни области.

Междупредметни връзки: география и икономика, технологии и предприемачество

Оценяване: практически изпитвания

ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УРОК № 19. СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ВГРАЖДАНЕ  
НА ЗВУКОВИ И ВИДЕООБЕКТИ

Дидактическа цел: Вмъкване и настройване на звукови и видеообекти. Демонстриране на презента-
ция, включваща звукови и видеообекти.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да вмъква звукови и видеообекти
•	 да настройва звукови и видеообекти
•	 да демонстрира презентация, включваща звукови и видеообекти

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на демонстрация, по време на която се 

поддържа активно участието на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника са откроени. 
Рубриката „Да направим заедно“ е чудесен начин за демонстрация на новите знания. Добре е учителят 

да демонстрира задачите в рубриката, а учениците да работят едновременно с него.
Изпълнението на задачите към урока изисква повече време за работа. По преценка на учителя задачите 

могат да бъдат дадени за самостоятелна работа у дома с последваща демонстрация пред класа.
При решаването на задача 2 да се даде следното указание – за да се получи плавно затихване на звука, 

трябва да се изчисли времето на презентацията (броят слайдове се умножава по закъснението), както и 
да се ограничи продължителността на звуковия файл до това време с Audio Tools/Playback/Editing->Trim 
Audio и да се зададе време за затихване с Fade Out.

Междупредметни връзки: музика

Оценяване: устни и практически изпитвания
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УРОК № 20. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИАГРАМИ, ГРАФИКИ, ГРАФИЧНИ СХЕМИ И ТАБЛИЦИ 
В ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Дидактическа цел: Избиране на подходящи диаграми за представяне на информация в обобщен вид. 
Избиране на подходящи анимации на елементи от диаграми и графики. Съхраняване на обекти от презен-
тация в различни графични формати.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да избира подходящи диаграми за представяне на информация в обобщен вид
•	 да аргументира избора на подходящи анимации на елементи от диаграми и графики
•	 да умее да съхранява обекти от презентация в различни графични формати

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Добре е урокът да започне с проверка на домашната работа.
Учителят представя новите знания на учениците под формата на демонстрация, по време на която се 

поддържа активно участието на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника са откроени. 
Рубриката „Да направим заедно“ е чудесен начин за демонстрация на новите знания. Добре е учителят 

да демонстрира решаването на задачите, а учениците да работят едновременно с него.
Задача 1 от рубриката „Аз мога“ е подходяща да се даде непосредствено след демонстрацията на новите 

знания. 
Задача 2 е подходяща за домашна работа.

Междупредметни връзки: математика, технологии и предприемачество 

Оценяване: устни и практически изпитвания

УРОК  № 21. УПРАЖНЕНИЕ

Дидактическа цел: Избиране на подходящи диаграми за представяне на информация в обобщен вид. 
Избиране на подходящи анимации на елементи от диаграми и графики. Съхраняване на обекти от презен-
тация в различни графични формати.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да избира подходящи диаграми за представяне на информация в обобщен вид
•	 да аргументира избора на подходящи анимации на елементи от диаграми и графики
•	 да умее да съхранява обекти от презентация в различни графични формати

Методи на преподаване: самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Добре е урокът да започне с проверка на домашната работа.
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Урокът е за упражнение. Задачите са подходящи за работа в клас. Добре е учениците да работят са-
мостоятелно, опирайки се на указанията към задачите.

Задача 3 е подходяща и за домашна работа – по преценка на преподавателя.

Междупредметни връзки: математика, география и икономика, биология и здравно образование, тех-
нологии и предприемачество

Оценяване: практически изпитвания

УРОК № 22. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ В РАЗЛИЧНИ ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ

Дидактическа цел: Описване на разширенията на файловите формати, тяхното предназначение, осо-
бености и ограничения при използването им. Записване на презентацията в различни файлови формати. 

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да описва разширенията на файловите формати
•	 да описва предназначението на различните файлови формати
•	 да описва особеностите на различните файлови формати
•	 да изброява и описва ограниченията при използването на различните файлови формати
•	 да записва правилно презентация в различни файлови формати

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на беседа и/или демонстрация, по време 

на която се поддържа активно участието на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника 
са откроени. 

Рубриката „Да направим заедно“ е чудесен начин за демонстрация на новите знания. Добре е при реша-
ването на задачите учителят да демонстрира, а учениците да работят едновременно с него.

Задача 1 е подходяща за самостоятелна работа в час, а задача 2., по преценка на учителя, може да се 
даде за домашна работа.

Междупредметни връзки: музика

Оценяване: устни и практически изпитвания

УРОК № 23. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕД ПУБЛИКА

Дидактическа цел: Посочване и прилагане на правилата за представяне на презентация пред публика. 
Представяне на презентация пред публика. Обясняване на настройките за отпечатване на презентация.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да изброява правилата за представяне на презентация пред публика
•	 да прилага правилата за представяне на презентация пред публика
•	 да представя презентация пред публика
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•	 да обяснява настройките за отпечатване на презентация

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на беседа и/или демонстрация, по време 

на която се поддържа активно участието на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника 
са откроени. 

Рубриката „Да направим заедно“ е чудесен начин за демонстрация на новите знания. Добре е при реша-
ването на задачите учителят да демонстрира, а учениците да работят едновременно с него.

Задача 1. и Задача 2. могат да се дадат за домашна работа – самостоятелно или в екип, по преценка на 
учителя.

Междупредметни връзки: музика

Оценяване: устни и практически изпитвания

ТЕМА 6. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

УРОК  № 24. ОСНОВНИ ПРАВИЛА, ФАЗИ И ДЕЙНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ  
НА ПРОЕКТ

Дидактическа цел: Изброяване и прилагане на основни правила и дейности при разработване на про-
ект. Избиране на необходимите технологични средства за реализация на проект. 

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да изброява основните правила и дейности при разработване на проект
•	 да прилага основните правила и дейности при разработване на проект
•	 да избира аргументирано необходимите технологични средства за реализация на проекти

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на беседа и/или дискусия, по време на 

която се поддържа активно участието на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника са 
откроени. 

Задача 1 и задача 2 е добре да се направят в час и след това да се коментират намерените материали.
По преценка на преподавателя е добре да се даде като домашна работа учениците да обмислят теми за 

проекти и да сформират екипи за работа по избраната тема на проекта.

Оценяване: устни и практически изпитвания
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УРОК № 25. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
И РЕСУРСИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ. ЗАЧИТАНЕ НА АВТОРСКИТЕ 
ПРАВА НА ГОТОВИТЕ МАТЕРИАЛИ

Дидактическа цел: Реализиране на проект в група или екип, като се използва интернет и различни 
носители на информация. Копиране на обект от едно приложение в друго. Зачитане на авторските права на 
използваната информация. Обясняване на същността на лицензионните споразумения Creative Commons и 
GPL и обозначенията, свързани с авторските права. 

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да реализира проект в екип, като използва интернет и различни носители на информация
•	 да копира обект от едно приложение в друго
•	 да се съобразява с изискванията за зачитане на авторските права на материалите, които използва
•	 да обяснява същността на лицензионните споразумения Creative Commons и GPL 
•	 да обяснява обозначенията, свързани с авторските права

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на беседа и/или дискусия, по време на 

която се поддържа активно участието на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника са 
откроени. 

Рубриката „Да направим заедно“ е чудесен начин за демонстрация на новите знания. Добре е учителят 
да демонстрира и едновременно с него дейностите да се извършват от учениците.

Задачите в рубриката „Аз мога“ са за самостоятелно изпълнение в час. 

Оценяване: устни и практически изпитвания

УРОК № 26. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

Дидактическа цел: Реализиране на проект в група или екип, като се използва интернет и различни 
носители на информация. Зачитане на авторските права на използваната информация. 

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да реализира проект в екип, като използва интернет и различни носители на информация
•	 да се съобразява с изискванията за зачитане на авторските права на информацията, която използва

Методи на преподаване: работа в екип

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Урокът е за упражнение и е предвидено да се работи в два последователни учебни часа.
Учениците се разделят на екипи и им се задават теми за работа по проект. Учителят насочва работата 

на екипите, помага им при необходимост, а основната му роля е на ментор. В учебника са предложени теми 
за работа по проект, но по преценка на учителя могат да бъдат зададени и други.
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Добра идея е да се работи в сътрудничество с учители по други предмети.

Междупредметни връзки: география и икономика, български език и литература, технологии и пред-
приемачество

Оценяване: оценка на проектната работа

УРОК № 27. ЗАЩИТА НА ПРОЕКТ

Дидактическа цел: Разработване на презентация за защита на проект. Представяне на проект са-
мостоятелно или в екип. Аргументиране на избраните технологични средства за разработването на проекта. 

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да разработва презентация за защита на проект
•	 да представя проект самостоятелно или в екип
•	 да аргументира избора на технологични средства за разработването на проекта

Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Урокът е подходящ за дискусия и/или беседа. Добре е да се направи обща схема на плана за защита на 

проект. Като следваща задача може да се постави всеки екип да изработи план за защита на конкретния проект.
Следващите два урока са за упражнение. Целта им е да се довършат проектите по екипи и да се пред-

ставят и защитят пред класа. Учителят е в ролята на ментор. В учебника са предложени теми за работа 
по проект, но по преценка на преподавателя може да се зададат и други теми. Добра идея е да се работи в 
сътрудничество с учители по други предмети.

Оценяване: проектно-базирано

ТЕМА 7. ИНТЕРНЕТ

УРОК № 28 СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ

Дидактическа цел: Запознаване с популярни социални мрежи. Зачитане на правото на лична непри-
косновеност в интернет. Описване на действията, които трябва да бъдат предприети при нарушаване на 
личната неприкосновеност в социална мрежа. Задаване на настройки за защита на личната информация при 
използване на социална мрежа. 

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	 да посочва примери за популярни социални мрежи
•	 да зачита правото на лична неприкосновеност в интернет
•	 да описва действията, които трябва да предприеме при нарушаване на личната му неприкосновеност 

в социална мрежа
•	 да задава настройки за защита на личната информация при използване на социална мрежа
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Методи на преподаване: беседа, демонстрация, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Учителят представя новите знания на учениците под формата на беседа и/или дискусия, по време на 

която се поддържа активно участието на учениците. Акцентира се на новите понятия, които в учебника са 
откроени. 

Рубриката „Да направим заедно“ е чудесна за демонстрация на настройките за сигурност в социална 
мрежа. 

Задачите е добре да се направят в час и след това да се коментират намерените материали.
Обърнете внимание на учениците на правилата за безопасно сърфиране в интернет. Подробна инфор-

мация може да намерите на сайта: www.safenet.bg. 

Оценяване: устни и практически изпитвания

УРОК  № 29. ОБОБЩЕНИЕ

Дидактическа цел: Обобщаване и систематизиране на знанията и уменията за работа със звукова и 
видеоинформация, компютърна презентация, работа по проект, защита на проект и интернет.

Цели и задачи: 
Ученикът може:
•	Да систематизира и затвърди знанията си за работа със звукова и видеоинформация. Да комбинира 

графична и звукова информация. Да обработва видео на ниво редактиране и добавяне на ефекти. Да 
конвертира и съхранява видеофайл в различни файлови формати и качество.

•	Да затвърди знанията си за работа с компютърна презентация. Да вмъква и настройва звукови и ви-
деообекти. Да демонстрира презентация, включваща звукови и видеообекти. Да избира подходящи 
диаграми за представяне на информация в обобщен вид. Да избира подходящи анимации на елементи 
от диаграми и графики. Да съхранява обекти от презентация в различни графични формати. Да по-
сочва и прилага правилата за представяне на презентация пред публика.

•	Да систематизира знанията си за работа по проект. Да знае основните правила, фази и дейности при 
разработка на проект. Да зачита авторските права на готови материали. Да знае правилата за защита 
на проект.

•	Да систематизира знанията си за работа в интернет. Да знае как да защити личната си неприкоснове-
ност в социална мрежа.

Методи на преподаване: практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, електронен учебник

Насоки за организация на учебната среда: 
Урокът е за обобщение. Предложените задачи са подходящи за обобщаване на изученото в предните 

четири раздела. 
Задача 1 е за дискусия и устно изпитване.
Останалите задачи са за практически изпитвания. 

Междупредметни връзки: технологии и предприемачество, география и икономика

Оценяване: чрез практически задачи
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ТЕСТ №1
Входно равнище

Име и фамилия:.....................................................
................................................................................

Клас:..............   Номер:..............

 1. Хардуер наричаме:
а) информацията, която можем да намерим в 
интернет
б) операционната система на компютъра
в) всички видове компютърни програми
г) всички електронни и механични съставни 
части на компютърната система. 

 2. Коя от посочените единици за измерване на ин-
формация е най голяма?
а) килобайт б) мегабайт
в) мебибайт г) мегабит

 3. С програмата Microsoft Word можем да запис-
ваме информация в следните файлови формати:
а) TXT, DOCX, PPTX, PNG
б) DOC, DOCX, TXT, PDF
в) DOCS, TXT, RTF, PDF
г) HTM, HTML, XLSX, DOCX

 4. С кой инструмент можем да вмъкнем в текста 
букви от гръцката азбука?
а) Home/Editing->Replace
б) Insert/Text->Objects
в) Insert/Symbols-> Symbol->More Symbols
г) Insert/Text->Shapes->Basic Shapes

 5. С коя команда от контекстно меню можем да 
запишем маркирания текст в клипборда така, че 
той да остане и в текста?
а) Cut   б) Copy   в) Paste   г) Save to Clipboard

 6. С коя команда от контекстно меню можем да 
сменим вмъкнато в текстов файл изображение?
а) Change Picture;  б) Change Size
в) Size and Position; г) Format Picture

 7. Кой бутон или комбинация от бутони от диа-
логовия прозорец Find and Replace трябва да 
използваме, за да заменим всички намерени 
думи?

а) Replace One б) Replace All
в) Find Next и Close     г) Find Next и Replace

 8. Какво означава A2:D5, въведено във формула 
от електронна таблица?
а) частното от деление на съдържанието на 
клетки A2 и D5
б) съдържанието на клетка A2 да се прехвърли 
в клетка D5
в) съдържанието на клетка D5 да се прехвърли 
в клетка A2
г) област от всички клетки мeжду A2 и D5. 

 9. С функцията AVERAGE от програмата Excel се 
изчислява:
а) средно аритметично
б) минимална стойност
в) сбор
г) приблизителна стойност

 10. Какво можем да изберем от показаното меню?

  
а) размерите на страницата
б) ориентацията на страницата
в) размерите на полетата на страницата
г) размерите на изображение. 

 11. Какво ще се отпечата при избор на изобразена-
та опция?

  
а) изображенията на страницата
б) текущата страница
в) целият документ
г) само маркираният текст. 

ТЕСТОВЕ
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 12. Какъв формат на данните е избран за клетката 
B2?

  
а) General
б) Text
в) Long Date
г) Short Date

 13. В клетка от електронна таблица е въведено 
=3+4^3/8*(6 – 3). Каква числова стойност ще 
се запише в клетката?

а) 5,7
б) 27
в) 45
г) 128,6

 14. Каква ще е стойността в клетката A1, след 
като въведем въведем в нея формулата =MAX-
(B2:F2)?

а) 22
б) 28
в) 45
г) 140

 15. Видът на рамките на маркирана клетка от таб-
лицата можем да изберем:
а) с десен бутон->Format Cells->Border
б) с десен бутон->Format Cells->Fill
в) от Home/Styles->Borders
г) от Home/Styles->Format Cells

 16. Кой от изброените файлови формати е пре-
назначен за съхраняване на растерни изобра-
жения?
а) WMA
б) SVG
в) PNG
г) MP4

 17. Фонова музика може да бъде вмъкната в пре-
зентация от файлове с разширение:  
а) mp4
б) avi
в) wmf
г) wma

 18. Можем да променим параметър (цвят, размер 
или друг) на обект в слайд, като изберем анима-
ционен ефект от групата:
а) Entrance
б) Emphasis
в) Exit
г) Motion Path

 19. Преходите между слайдовете можем да проме-
ним с инструментите от менюто:
а) Design
б) Slide Show
в) Animations
г) Transitions

 20. Какво трябва да направим, за да не нарушаваме 
авторските права при използване с учебна цел 
на материали от интернет или от други източни-
ци?
а) да опишем (цитираме) използваните източ-
ници
б) да се свържем с автора и да поискаме разре-
шение
в) да закупим лиценз
г) не е нужно да правим нищо

Тестът включва 20 въпроса. Необходими са 20 
min за решаването му.

Като входно ниво не е необходимо да се поставя 
оценка, а само да се определи нивото на познания на 
групата (класа). 
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ТЕСТ №2
Текущ контрол

Име и фамилия:.....................................................
................................................................................

Клас:..............   Номер:..............

 1. Кое от следните твърдения не е вярно?
а) Тактовата честота на процесора се измерва с 
единицата Херц (Hz) и нейните производни
б) Оперативната памет на компютъра служи за 
съхранение на програмите и на данните
в) Процесорът не може да променя съдържа-
нието на паметта от тип DDR3 SDRAM
г) Обемът и бързодействието на оперативната 
памет оказват влияние на производителността 
на компютъра.

Краткото описание на четири компютърни кон-
фигурации е:
а) 2 x Intel Xeon Quad-Core E5620 2.40GHz 
/ 32768MB / 300GB / DVD/RW / GeForce 
GTX950
б) Intel Core i5-4200U 1.60GHz / 8192MB / 
128GB SSD / No CD/DVD / Web Camera / 
HDMI / 13.3" HD
в) Intel Core i5-3570 3.40GHz / 8192MB / 
500GB / DVD/RW / HDMI / 4xUSB 3.0 / SFF
г) Intel Core i5-2400 3.10GHz / 4096MB / 
250GB / DVD/RW / DisplayPort / 10xUSB 2.0 / 
Tower

Отговорете на въпросите:
 2. Коя от конфигурациите има най-много опера-

тивна памет?
 3. Коя от конфигурациите има най-голям твърд 

диск?
 4. Коя от конфигурациите е на лаптоп?
 5. Коя от конфигурациите има допълнителен гра-

фичен контролер (graphics card)?

 6. Как се нарича вредоносен софтуер, който може 
да предостави несанкциониран достъп до ком-
пютъра?
а) вирус  б) троянски кон
в) adware  г) червей

 7. Какво означава съобщението от антивирусна 
програма „Moved to Quarantine“?

а) Вирусът е изтрит
б) Вирусът не е опасен
в) Вирусът не може да бъде обезвреден
г) Вирусът е обезвреден и запазен в отделна 
папка

 8. В коя подгрупа (subset) се намират символите, с 
които се обозначават ъгли (α, β, γ)?

а) Basic Latin
б) Greek Extended
в) Greek and Coptic
г) Mathematical Operators

 9. С кой от инструментите можем да вмъкнем спе-
циални знаци и символи в текстов документ?

а)     б)     в)     г) 

 10. Как можем да прехвърлим данни между два от-
ворени документа?
а) Като ги влачим с мишката
б) С инструментите от групата Home/Clipboard
в) С десен бутон->Copy и десен бутон->Paste
г) По всеки от трите начина

 11. Какво можем да направим с показания инстру-
мент?

а) Да вмъкнем таблица
б) Да променим броя на колоните и редовете в 
таблица
в) Да зададем цвят за фона на клетките в таб-
лица
г) Да зададем рамки на клетките в таблица

 12. С инструментите от коя група на програмата 
Word можем да редактираме таблица?
а) Home/Editing
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б) Insert/Tables
в) Table Tools/Design
г) Table Tools/Layout

 13. В кое меню на програмата Word се намират ин-
струментитe, с които можем да променим фона 
и рамките на клетки от таблица?
а) Table Tools/Layout
б) Table Tools/Design
в) Insert/Tables
г) Home/Editing

 14. С кой от посочените инструменти можем да 
вмъкнем ред под реда, в който е маркерът? 

а)    б)     в)     г) 

 15. С кой инструмент се обединяват клетки в елек-
тронна таблица?
а) Format Cells/Alignment->Merge cells
б) Format Cells/Alignment->Wrap text
в) Format Cells/Border->Outline
г) Format Cells/Border->Join

 16. С инструментите от коя група (таб) на прозоре-
ца Format Cells можем да променим разположе-
нието на текста в клетка?
а) Number
б) Alignment
в) Font
г) Border

 17. Кое от изброените не е тип данни в Excel?
а) Symbol
б) General
в) Long Date
г) Accounting

 18. Кое от обозначенията е абсолютен адрес на 
клетка?
а) C3:D6
б) A1
в) &C5
г) $B$4

 19. При кой вид адресиране индексите за ред и ко-
лона не се променят при копиране?
а) Адресиране на област
б) Относително адресиране
в) Абсолютно адресиране
г) Адресиране на формула

 20. С кой инструмент можем да сортираме данните 
в електронна таблица?

а)     б)     в)     г) 

 21. С кой бутон от диалоговия прозорец Sort доба-
вяме нов критерий за сортиране?
а) New Sort
б) Advanced Sort
в) Options
г) Add Level

 22. С кой инструмент можем да заменяме данни в 
електронна таблица?

а)     б)     в)     г) 

 23. За представяне на относителния дял на част от 
цялото е най-добре да се използва:
а) колонна диаграма
б) линейна диаграма
в) кръгова диаграма
г) радарна диаграма

 24. Кое поле трябва да отметнем, за да добавим за-
главие към диаграмата?

а) Axis Titles
б) Chart Title
в) Data Labels
г) Data Table

 25. Какво е средното количество валежи за месец 
март според данните в диаграмата?

а) 6       б) 14       в) 25       г) 68
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ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 

Направете електронна таблица с данни за няколко реки, които са изцяло в България.

Река Дължина [км] Водосборен басейн [км2]

Бели Лом 147 1 549
Вит 189 3 225
Въча 112 1 645
Искър 368 8 646
Луда Камчия 201 1 612
Огоста 141 3 157
Осъм 314 2 824
Провадийска река 119 2 132
Росица 164 2 262
Сазлийка 145 3 232
Скът 134 1 074
Тополница 155 1 789
Черни Лом 130 1 276
Янтра 286 7 862

Указания 
Използвайте данните от таблицата или отворете файла Bulgarian rivers.docx от папката Summary на 

диска към учебника. 
Започнете нова електронна таблица, оформете я по показания образец и я попълнете. Форматирайте 

клетките от таблицата, като изберете подходящи типове данни.
Добавете към таблицата клетки, в които с подходящи формули да определите най-дългата и най-късата 

река, реката с най-голям и с най-малък водосборен басейн, средната дължина и средната площ на водосбор-
ните басейни на реките.

Направете линейна диаграма с две серии данни – за дължините и за водосборните басейни на реките.
Сортирайте данните в таблицата по дължина на реките, копирайте диаграмата и я прехвърлете в тек-

стовия файл.
Сортирайте данните в таблицата по площ на водосборния басейн, копирайте диаграмата и я прехвър-

лете в текстовия файл.
Въведете в текстовия файл подходящи заглавия за двете диаграми.
Запишете текстовия файл с копираните в него диаграми и файла с електронната таблица във вашата 

папка. 
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ТЕСТ №3
Изходно равнище

Име и фамилия:.....................................................
................................................................................

Клас:..............   Номер:..............

 1. Кой от изброените компоненти на антивирус-
ната програма осигурява резидентна защита 
при търсене на информация в интернет?

а) File Shield б) Behavior Shield
в) Email Shield г) Web Shield

 2. С кой от посочените инструменти на програма-
та Word можем да вмъкнем формули в текста?

а)     б)     в)     г) 

 3. Какво можем да направим с инструмента Con-
vert Text to Table?

а) Да редактираме текста в таблица
б) Да форматираме текста в таблица
в) Да преобразуваме текст в таблица
г) Да преобразуваме таблица в текст

 4. Кое поле в прозореца Format Cells/Alignment 
трябва да отметнем, за да бъде показан на ня-
колко реда текстът в клетката?  
а) Merge cells б) Wrap text
в) Split text  г) Split cells

 5. С инструментите от коя група (таб) на прозо-
реца Format Cells можем да променим типа на 
данните в клетка?
а) Number   б) Alignment   в) Font   г) Type

 6. При кой вид адресиране индексите за ред и ко-
лона се променят при копиране?

а) адресиране на област
б) адресиране на формула
в) абсолютно адресиране
г) относително адресиране

 7. От какъв вид е показаната диаграма?

а) блокова  б) процентна  в) кръгова  г) секторна

 8. Кое поле трябва да отметнем, за да добавим 
имена на осите в диаграмата?

а) Axes  б) Axis Titles
в) Data Labels г) Data Table

 9. От кой списък с настройки можем да изберем 
каква част от електронната таблица да отпечат-
ваме?

а)

б)

в)
г)

 

 10. С коя програма може да се прави монтаж на ви-
деоклипове?
а) Windows Movie Maker
б) Windows Media Video
в) Windows Media Player
г) Windows Photo Editor

 11. С кой инструмент от групата Home/Add на про-
грамата Windows Movie Maker можем да доба-
вим текст върху изображението?

а) Snapshot   б) Title   в) Caption   г) Credits
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 12. С кой инструмент от групата Video Tools/Edit/Ed-
iting можем да разделим фрагмент на две части?

а) Split  б) Trim tool
в) Set start point г) Set end point

 13. В коя група са показаните инструменти за доба-
вяне на ефекти?

а) Video Tools/Edit/Editing 
б) Video Tools/Visual Effects/Effects
в) Video Tools/Animations/Transitions
г) Video Tools/Animations/Pan and zoom

 14. Кое от изброените е вид компресия на видеока-
нала?
а) AC3   б) h.264   в) avi   г) mp3

 15. Кое от изброените е файлов формат за съхраня-
ване на видеоклип?
а) mpeg2   б) WMA   в) mp4   г) DivX

 16. С кой инструмент на PowerPoint можем да 
вмъкнем звуков файл в презентация?
а) Insert->Sound 
б) Insert/Media->Sound
в) Insert/Media->Audio
г) Insert/Object->Sound File

 17. С кой инструмент на PowerPoint можем да 
вмъкнем йерархична диаграма в презентация?
а) Insert/Illustrations->Smart Art->Hierarchy
б) Insert/Illustrations->Chart->Hierarchy
в) Insert/Illustrations->Hierarchy
г) Insert/Illustrations->Diagrams->Hierarchy

 18. За да можем да анимираме поотделно блокове-
те от диаграма трябва:
а) да не въвеждаме текст в блоковете
б) всеки блок да е в различен цвят
в) да групираме блоковете от диаграмата
г) да разгрупираме диаграмата

 19. С коя команда можем да съхраним диаграма 
като графичен файл?

а) File->Save As->Image
б) File->Save As->Picture
в) Десен бутон->Save as Picture
г) Десен бутон->Create Image File

 20. При запис на презентация с File->Save as->Save 
as Type-> JPEG File Interchange Format (*.jpg) 
ще получим:
а) файл с презентация – шаблон
б) файл със самостартираща се презентация
в) последователност от графични файлове
г) графичен файл с текущия слайд

 21. При изложението си лекторът трябва да:
а) се обръща и говори към зрителите от послед-
ните редове
б) се обръща и говори към зрителите от първи-
те редове
в) си избере един зрител и да се обръща и гово-
ри на него
г) да говори обърнат с лице към екрана

 22. С кой инструмент от групата Print/Settings/Print 
Layout  можем да отпечатаме слайдовете заедно 
с бележките към тях?
а) Full page Slides  б) Notes Pages
в) Slides and Text  г) Outline 

 23. Кой е най-добрият начин да копираме изобра-
жение от интернет в наш документ?
а) Отваряме в отделни прозорци браузъра и до-
кумента и влачим изображението
б) Използваме командите Copy и Paste
в) Копираме адреса на изображението и го по-
ставяме като препратка (link) в документа
г) Записваме изображението от браузъра във 
файл и го вмъкваме в документа

 24. Какво трябва да направим, ако искаме да из-
ползваме в наша презентация изображение с ли-
ценз CC BY (Creative Commons – Attribution)?
а) Да посочим авторството
б) Да заплатим на автора
в) Да не използваме презентацията с комерси-
ална цел
г) Не е необходимо да правим нищо, ако пре-
зентацията е с учебна цел

 25. Коя от следните пароли е най-сигурна (трудна 
за разгадаване)?
а) Иван Иванов б) 135798642
в) He_13+adKi24 г) my_home_computer
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ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА. 

Направете презентация с диаграма на Вен.
Указания. Започнете нова презентация. В празен слайд вмъкнете диаграма на Вен с три кръга. 

Попълнете кръговете с по три числа от множествата „кратни 
на 2“, „кратни на 3“ и „кратни на 5“. В общите за множествата 
области поставете по едно число, от сеченията на множества-
та. Подберете подходящ дизайн за диаграмата. Анимирайте 
диаграмата така, че първо да се показват кръговете, a след 
това те да се запълват с числа. Анимацията трябва да се из-
пълнява автоматично с интервал 0,5 s.

Забележка: За да можете да анимирате диаграмата по ука-
зания начин, тя трябва да се разгрупира, а числата да са в от-
делни текстови полета (Text Box).

Запишете презентацията във вашата папка по два начина – 
като самостартираща се презентация и като видеоклип с фор-
мат .mp4. 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ

ВХОДНО РАВНИЩЕ

Ключ за верните отговори

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор г в б в б а б г а а г в б в а в г б г а

Разпределение на въпросите по теми

№ Тема Въпроси

1 Операционна система и носители на информация 1, 2

2 Компютърна текстообработка 3 ÷ 7

3 Обработка на таблични данни 8 ÷ 15

4 Работа с графични изображения 16

5 Компютърна презентация 17 ÷ 19

6 Интернет и интегриране на дейности 20
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ТЕКУЩ КОНТРОЛ

Ключ за верните отговори

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Отговор в а в б а б г в б г а г б б a б а г в б г а в б г

Очаквани резултати Въпроси

Описва основните технически параметри на компонентите на компютърната система и обяс-
нява как те влияят на нейната производителност 1

Разчита описание на компютърна конфигурация 2 ÷ 5

Обяснява същността на компютърните вируси 6

Разпознава съобщенията на системата за защита и реагира адекватно 7

Вмъква символи и специални знаци в текст 8, 9

Прехвърля данни между няколко отворени текстови документа 10

Проектира, създава и оформя таблици със средствата на текстообработващата програма 11, 12

Задава характеристики на рамки и фон на части от таблица 13

Вмъква и изтрива редове и колони в таблица 14

Обединява клетки, разполага съдържание на клетка на няколко реда 15

Прави връзки между термините на български език, английски език и предназначението на 
операциите за форматиране на електронна таблица 16

Изброява основни типове данни и обяснява начините за тяхното представяне в електронни 
таблици 17

Прилага относително и абсолютно адресиране на клетки 18

Оценява в кои случаи е необходимо да се използва формула с абсолютно или с относително 
адресиране 19

Сортира данни по зададени критерии в електронна таблица 20, 21

Извършва търсене и замяна на данни в електронна таблица 22

Изброява основни типове диаграми и обяснява тяхното предназначение 23

Задава основни и допълнителни елементи към диаграмите – заглавие, скала, легенда 24

Интерпретира данни от графики 25
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ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

Ключ за верните отговори

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Отговор г а в б a г в б а а в а г б в в a г в в а б г а в

Очаквани резултати Въпроси

Разпознава съобщенията на системата за защита и реагира адекватно 1

Вмъква символи и специални знаци в текст 2

Проектира, създава и оформя таблици със средствата на текстообработващата програма 3

Обединява клетки, разполага съдържание на клетка на няколко реда 4

Прави връзки между термините на български език, английски език и предназначението на 
операциите за форматиране на електронна таблица 5

Прилага относително и абсолютно адресиране на клетки 6

Изброява основни типове диаграми и обяснява тяхното предназначение 7

Задава основни и допълнителни елементи към диаграмите – заглавие, скала, легенда 8

Описва настройките за отпечатване на таблица или на избрани части от нея 9

Използва програма за обработка на видео 10

Обработва видео на ниво редактиране и добавяне на ефекти 11÷13

Конвертира и съхранява видеофайл в различни файлови формати и качество 14, 15

Вмъква и настройва звукови и видеообекти 16

Избира подходящи диаграми за представяне на информация в обобщен вид 17

Избира подходящи анимации на елементи от диаграми и графики 18

Съхранява обекти от презентация в различни графични формати 19

Описва разширенията на файловите формати, тяхното предназначение, особености и ограни-
чения при използването им 20

Посочва и прилага правилата за представяне на презентация пред публика 21

Обяснява настройки за отпечатване на презентация 22

Копира обект от едно приложение в друго 23

Зачита авторските права на използваната информация 24

Задава настройки за защита на личната информация при използване на социална мрежа 25


