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УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ  
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОСМИ КЛАС И РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ  
В УЧЕБНИКА

Учебният комплект се състои от учебник, CD и книга за учителя. Темите  в него 
са разработени в съответствие с изискванията на учебната програма по информа-
ционни технологии в осми клас, очакваните резултати от обучението в различните 
области на компетентност и връзката им с отделните ключови компетентности.

Законът за предучилищното и училищното образование определя осми клас 
като първия клас на първи гимназиален етап в средната степен на образование. 
В този смисъл той се явява ключов за последващото усвояване на заложените в 
учебната програма знания, умения и отношения. Специфичните цели на обучение-
то по информационни технологии, залегнали в Държавния образователен стандарт 
за първи гимназиален етап на средната степен на образование, са:

•	 Насочване на обучението предимно към придобиване на практически уме-
ния за ефективно прилагане на подходящи информационни технологии при 
решаване на ежедневни и актуални задачи за всеки гражданин на съвремен-
ното общество 

•	 Осигуряване на обучение, даващо възможност за: 
– познаване на най-новите постижения в областта на компютърните системи и 

мрежи и възможностите, които предоставят за комуникация, съвместна работа и 
личностно развитие

– познаване на различни видове съвременни операционни системи
– разграничаване на глобални и локални компютърни мрежи, разпознаване на 

основни мрежови устройства и съобщителни среди и предназначението им
– използване на възможностите на популярни приложни програми за повиша-

ване на качеството и ефективността на работата
– развиване на умения за самостоятелно учене при разучаване на непознат соф-

туер и надграждане и осъвременяване на придобити знания и умения за използване 
на нови технологии

– работа онлайн в екип върху общ документ
– създаване и публикуване на сайтове в интернет по избрана тема
– формиране на умения за работа в екип при разработване, защитаване и доку-

ментиране на групов проект
– изграждане на информационна култура за безопасно, етично и законосъ-

образно общуване в интернет 
– социални мрежи, дискусионни форуми и др. 

Очакваните резултати от обучението по математика в 8. клас в четирите области 
на компетентност са:
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Компютърни системи
В резултат на обучението си ученикът:
– Познава основни факти от историята на компютърните системи.
– Познава основните принципи, върху които са конструирани съвременните 

компютри.
– Сравнява техническите характеристики на основните компоненти на съвре-

менни компютърни конфигурации.
– Прави разлика между системен и приложен софтуер.
– Описва основните функции на операционната система.
– Дава примери за различни видове съвременни операционни системи.
– Задава заявки към конкретна операционна система чрез потребителския ѝ ин-

терфейс.
– Познава основните принципи на действие на входно-изходните устройства на 

компютрите.
– Познава основни възможности на съвременни входни, изходни, запомнящи и 

комуникационни периферни устройства.
– Описва начините за свързване на съвременни периферни устройства и инста-

лиране на драйвер за конкретно устройство.
– Познава основни факти от историята на мобилните комуникации и характе-

ристиките на различните поколения мобилни комуникации.
– Познава основни възможности на операционните системи за мобилни 

устройс тва.
– Прехвърля информация (графична, аудио, видео) от и към мобилни устройс-

тва.
– Прави разлика между връзка на мобилно устройство към безжична локална 

мрежа и мобилни комуникации.

Информация и информационни дейности
В резултат на обучението си ученикът:
– Извършва търсене на файлове и папки по зададени критерии.
– Използва съставни заявки за търсене на информация в интернет.
– Прилага адекватни техники за критично и системно филтриране на информа-

ция при решаване на даден информационен проблем.
– Прилага критерии за оценка на достоверността на намерените резултати.
– Познава целите и основните възможности на среди и системи за електронно 

обучение.
– Познава средства и възможностите им за създаване и работа върху общи 

документи в интернет.
– Ползва, създава, споделя и организира общи документи (текстов документ, 

електронна таблица, формуляр и др.) и събития (календар) в интернет за съвместна 
работа в екип.

– Създава и използва групов електронен адрес.
– Познава различни начини за архивиране и разархивиране на данни.
– Обяснява същността на процеса на компресиране и на декомпресиране на 

данни.
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– Използва конкретна програма за създаване на архив от файлове.
– Разархивира и записва файлове от архив.
– Извършва изтриване, добавяне или подмяна на файлове в архив.
– Инсталира и деинсталира приложни програми.
– Обяснява ролята на операционната система за стартиране и прекратяване на 

работата на приложна програма.
– Идентифицира приложения, които може да инсталира в зависимост от опера-

ционната система на мобилното устройство.
– Прилага стратегии за идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми.
– Ползва самоучител при работа с непозната приложна програма.
– Ползва помощна система при работа с непозната приложна програма.
– Търси информация по конкретен въпрос в помощната система на приложна 

програма.
– Познава предназначението на специализиран софтуер за създаване на 

сайтове.
– Знае за възможностите за създаване на сайт онлайн.
– Дава примери за популярни редактори и средства за разработка на уеб сайто-

ве и основните им характеристики.
– Знае предназначението на HTML (HyperText Markup Language).
– Прави разлика между сайтове със статично и динамично съдържание.
– Избира и аргументира избора си на тема за интернет сайт.
– Познава основните етапи в разработката на уеб сайт.
– Проектира интернет сайт по избрана тема.
– Познава елементите на структурата на сайт и техните характеристики.
– Създава структура на сайт, използвайки специализиран софтуер.
– Разграничава елементи на визуалния дизайн на сайт.
– Използва специализиран софтуер за създаване на уеб страници и сайтове.
– Създава интернет страници, съдържащи текст, изображения, звук, видео, 

връзки към други интернет страници, сайтове и файлове.
– Създава и тества статичен интернет сайт.
– Знае последователността от стъпки за публикуване на уеб сайт.
– Знае правилата при избор на домейн и уеб хостинг.
– Регистрира сайт в избран уеб хостинг.
– Публикува съдържанието на създадения сайт.
– Представя пред публика разработен уеб сайт.
– Познава принципите за оценяване на уеб сайт.
– Популяризира публикувания уеб сайт.
– Познава основните графични файлови формати, използвани при публикуване 

на изображения в интернет.
– Обработва и съхранява с помощта на специализиран софтуер различни фор-

мати цифрови изображения за публикуване в интернет.
– Обработва и съхранява с помощта на специализиран софтуер различни фор-

мати цифрови изображения за публикуване в интернет.
– Извършва подготовка на звукова и видео информация за публикуване в ин-

тернет.
– Различава етапите при разработване на проект и основните роли в екипа.
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– Познава предназначението на технологичните средства за организация и реа-
лизация на проект в екип.

– Осъзнава отговорността на член от екип при работа по проект.
– Избира подходящи технологични средства за планиране, реализация, доку-

ментиране и отчитане на проекта.
– Поема отговорност при изпълнение на дейностите по проект и спазва сроко-

вете.
– Реализира проект в екип, като използва интернет и други източници на ин-

формация.
– Познава основните компоненти на документацията на проект.
– Познава основните компоненти на отчитането на работата по проекта.
– Участва в подготовката на представяне за защита на проекта.
– Участва в представянето на проект, разработен в екип.
– Аргументира избора на избраните технологични средства за разработването 

на проекта.

Електронна комуникация
В резултат на обучението си ученикът:
– Познава предназначението и принципите на използване на социалните мрежи 

и блоговете.
– Знае как да участва в социални мрежи в интернет за културни, обществени и/

или професионални цели.
– Включва се в социална мрежа с учебна цел и прави в нея настройки за пове-

рителност на личните си данни.

Информационна култура
В резултат на обучението си ученикът:
– Спазва етичните норми и правила при участие в интернет дискусионни фору-

ми и социални мрежи.
– Осъзнава отговорността при публикуване на информация в социални мрежи, 

блогове и дискусионни форуми.
– Осъзнава отговорността, която носи за публикуваната информация в уеб 

сайта.
– Спазва правните и етичните норми при създаване и обработване на графични 

изображения и публикуването им в интернет.
– Цитира източниците на използвани материали и технологии в проекта.

Обучението по информационни технологии в първия гимназиален етап е на-
сочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с развиване на 
основни дигитални компетентности. В резултат на обучението учениците ще по-
лучат увереност за бързо адаптиране към нови технологии, интегрирането им в 
ежедневните дейности и използването им за самостоятелно учене. Ще могат да 
решават проблеми в мрежова среда и да създават и публикуват информация в 
интернет.
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Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
1. Компютърни мрежи и услуги
2. Компютърни системи
3. Приложни програми
4. Създаване и публикуване на информация в интернет
5. Работа по проект
Акцентът в 8. клас е поставен върху формирането на знания и умения за компю-

търните мрежи и услугите, които те предоставят, съвременните постижения в област-
та на компютърните системи, развитието на мобилните технологии, използването на 
приложни програми, информационните технологии за създаване и публикуване на 
информация в интернет, разработката на проекти с помощта на съвременни информа-
ционни и комуникационни технологии. При работата по проект се интегрират усво-
ените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникацион-
ните технологии със знания и умения по други учебни предмети, като се формират и 
умения за работа в екип, представяне и защита на проекта пред публика.

Важен компонент на учебната програма е изграждането на елементи от информацион-
ната култура на учениците, свързани с безопасността им в интернет и със спазването на 
етични норми и правила при общуване в интернет общности и дискусионни форуми.

Учебникът е структуриран по уроци. Разработени са 35 урока (включително 
и уроци за проверка и оценка на знанията) и е оставен 1 час резерв, който да се 
използва по преценка на учителя. Спазено е препоръчителното процентно разпре-
деление по видове уроци съгласно учебната програма, видно в следната таблица.

Тема Нови 
знания

Упражнение  
и работа по 

проект
Обобщение Контролна 

работа Общо

Компютърни мрежи 
и услуги 2 3 5
Компютърни 
системи 3 1 4
Приложни 
програми 2 2 1 1 6
Създаване и публи-
куване на информа-
ция в интернет

6 7 1 14

Работа по проект 1 3 1 1 6
14 16 2 3 35

37 % 44 % 11% 8 %

Учебникът съдържа обръщение към ученика и указания как да използва този 
учебник, както и кратко описание на рубриките. Има ясен апарат за ориентиране, 
като добре са отделени и оцветени различните 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. Под-
браните задачи предполагат както индивидуална работа, така и работа в екип за 
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развитие на социалните им компетентности. Включени са и дейности, свързани с 
уменията им за общуване на чужди езици, тъй като при въвеждане на новите поня-
тия и разучаване на непознат софтуер се посочват и английските термини заедно с 
българските. Ще развият и уменията си за учене чрез изпълнение на учебни зада-
чи, при които се изисква самостоятелно разучаване на елементи от информацион-
ните технологии с помощта на учебни помагала, самоучители и помощни системи.

Учебникът съдържа четири вида уроци – за нови знания и умения, за упражне-
ние в лабораторна среда и работа по проект, за обобщение и за контролни работи. 
По-голяма част от часовете са предвидени като комбинирани уроци, в които ос-
вен получаването на нови знания учениците изпълняват и практически задачи. Ще 
усвоят работа със споделени документи, които дават възможност да се включат 
елементи на електронно обучение по всеки предмет от учебната програма. 

Освен задачите в учебника за по-голямата част от които има разработени ре-
сурси в CD към учебника, се предлага и електронен вариант на учебника с допъл-
нителни материали, който периодично ще се допълва и обновява.

 При разработването на учебното съдържание и най-вече на задачите, като ос-
новен компонент от учебното съдържание по информационни технологии, се ак-
центира 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.
Важно условие за развитие на ключовите компетентности на учениците са 

практическите дейности, които могат да се реализират в класната стая или в лабо-
раторна среда. 

Необходимо е в първия урок в компютърна зала да се проведе инструк
таж с учениците.

Инструктажът се провежда за нормите и хигиенните правила при работа с пер-
сонални компютри, както и за правните и етичните аспекти при работа с инфор-
мационни 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 са-

мостоятелно работно 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 прак-
тически задачи.

Времето за контролни работи може да не обхваща цял учебен час.

Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците
Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при 

оценяването на знанията и уменията на учениците могат да се използват различни 
методи и средства за проверка и оценка.

1. Изпълняване на практически задачи, които се реализират на компю
тър в час – този тип задачи може да съдържа отделни компоненти, които измерват 
усвояването на конкретни умения за: работа с изучавания софтуер, извличане на 



10

информация, създаване на модели, творческо трансформиране и представяне на 
различни видове информация в дигитален формат и др.

2. Тестове – хартиен и/или компютърен формат. Учителите могат да използват 
два вида тестове:

– Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор.
– Тестове, съдържащи елементи от практически задачи, които учениците из-

пълняват на компютър.
При тестовете в компютърен формат проверката за вярност на отговорите и 

за двата вида се извършва от тестваща програма в процеса на решаване на теста.
Тестовете са подходящи за проверка на знанията и върху по-голям обем от 

учебното съдържание за по-кратко време. Могат да се използват за установяване 
на входно и на изходно ниво. В зависимост от целите на теста той може да не об-
хваща целия учебен час, а да се проведе в рамките на 20 – 25 минути.

3. Изпълняване на практически задачи, възлагани за домашна работа.
4. Представяне на кратко проучване по дадена тема от учебното съдър

жание.
5. Портфолио, което съдържа изпълняваните от ученика практически задачи в 

учебните занятия, за домашна работа, проучвания по дадена тема, решавани тесто-
ве. За оформянето на портфолиото учителят посочва кои от изпълняваните прак-
тически задачи ще бъдат задължително включени в него и представя критерии за 
оценяване на отделните задачи и на портфолиото като цяло. 

Задачите, включени като задължителни компоненти, трябва да измерват пости-
гането на формулираните в учебната програма очаквани резултати.

Забележка: Индивидуалното портфолио може да се използва за оценяване на 
отделен ученик, при условие че всеки ученик работи самостоятелно на компютър 
или включва само компоненти, които ученикът разработва самостоятелно – до-
машни работи, проучвания, тестове.

6. Оценяване на умения за представяне на информация пред публика, за 
работа в екип и по проект.
Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка
Текущи оценки от устни, от писмени и от практически изпитвания върху 
конкретна задача 30%

Оценки от контролни (теоретични или практически) или изходно ниво 30%
Оценки от работа по проекти и индивидуално портфолио по предвари-
телно зададени критерии, домашни работи 40%

Дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и меж
дупредметни връзки

Усвояването на работата със споделени документи и използването на среди и 
средства за споделена съвместна работа и обучение в 8. клас дават възможност 
по всеки предмет в учебната програма или в работата по проекти да се включат 
елементи на електронно обучение – създаване на групи на учениците по предмета, 
в предпочитаната от училището електронна платформа, решаване на компютърни 
тестове, съвместна работа в екип.
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УТВЪРДИЛ 

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

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8. КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................../................. ГОДИНА

Уроци за нови знания и умения (комбинирани уроци) НЗ 14 часа

Уроци за упражнения и работа по проект У 16 часа

Уроци за обобщение и преговор О 2 часа

Уроци за контрол и оценка К 3 часа

Резерв учебно време 1 час

Годишен хорариум: 36 часа

Срочен: І срок – 18 часа
               ІІ срок – 18 часа

Изготвил: .................................
 (име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Начален 
инструктаж за 
безопасна работа 
в компютърния 
кабинет.
Преговор върху 
текстообработка 
и електронни 
таблици

Преговор Инструктаж на учениците за 
работа в компютърен кабинет и 
актуализиране на стари знания

ТЕМА 1: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ
1. 
Информационни 
технологии 
за социално 
общуване

Нови 
знания

Познава предназначението и принципите 
на използване на социалните мрежи и 
блоговете.
Осъзнава отговорността при публикуване 
на информация в социални мрежи, 
блогове и дискусионни форуми.
Спазва етичните норми и правила при 
участие в интернет дискусионни форуми 
и социални мрежи.

социална мрежа
блог

Разглеждат се видове социални 
мрежи чрез конкретни примери 

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

2. 
Информационни 
технологии 
за социално 
общуване

Упраж-
нение

Знае как да участва в социални мрежи в 
интернет за културни, обществени и/или 
професионални цели.

Включва се в социална мрежа 
с учебна цел и прави в нея 
настройки за поверителност на 
личните си данни.

3. Среди и 
средства за 
споделена 
съвместна 
работа и 
обучение

Нови 
знания

Познава средства и възможностите им за 
създаване  
и работа върху общи документи  
в интернет.
Познава целите и основните възможности 
на среди и системи за електронно 
обучение.

групов електронен 
адрес 
среда за електронно 
обучение, система за 
електронно обучение 
електронни учебни 
материали

Създава и използва групов 
електронен адрес.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

4. Среди и 
средства за 
споделена 
съвместна 
работа и 
обучение

Упраж-
нение

Работа върху общи документи  
в интернет.

Ползва, създава, споделя и 
организира общи документи 
(текстов документ, електронна 
таблица, формуляр и др.) и 
събития (календар) в интернет 
за съвместна работа в екип.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Начален 
инструктаж за 
безопасна работа 
в компютърния 
кабинет.
Преговор върху 
текстообработка 
и електронни 
таблици

Преговор Инструктаж на учениците за 
работа в компютърен кабинет и 
актуализиране на стари знания

ТЕМА 1: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ
1. 
Информационни 
технологии 
за социално 
общуване

Нови 
знания

Познава предназначението и принципите 
на използване на социалните мрежи и 
блоговете.
Осъзнава отговорността при публикуване 
на информация в социални мрежи, 
блогове и дискусионни форуми.
Спазва етичните норми и правила при 
участие в интернет дискусионни форуми 
и социални мрежи.

социална мрежа
блог

Разглеждат се видове социални 
мрежи чрез конкретни примери 

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

2. 
Информационни 
технологии 
за социално 
общуване

Упраж-
нение

Знае как да участва в социални мрежи в 
интернет за културни, обществени и/или 
професионални цели.

Включва се в социална мрежа 
с учебна цел и прави в нея 
настройки за поверителност на 
личните си данни.

3. Среди и 
средства за 
споделена 
съвместна 
работа и 
обучение

Нови 
знания

Познава средства и възможностите им за 
създаване  
и работа върху общи документи  
в интернет.
Познава целите и основните възможности 
на среди и системи за електронно 
обучение.

групов електронен 
адрес 
среда за електронно 
обучение, система за 
електронно обучение 
електронни учебни 
материали

Създава и използва групов 
електронен адрес.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

4. Среди и 
средства за 
споделена 
съвместна 
работа и 
обучение

Упраж-
нение

Работа върху общи документи  
в интернет.

Ползва, създава, споделя и 
организира общи документи 
(текстов документ, електронна 
таблица, формуляр и др.) и 
събития (календар) в интернет 
за съвместна работа в екип.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Ефективно 
търсене на 
информация

Упраж-
нение

Прилага адекватни техники за критично 
и системно филтриране на информация 
при решаване на даден информационен 
проблем.
Прилага критерии за оценка на 
достоверността на намерени резултати.

заявка за търсене   
проста и съставна 
заявка
полета за търсене

Извършва търсене на файлове 
и папки по зададени критерии. 
Използва съставни заявки 
за търсене на информация в 
интернет.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

ТЕМА 2: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
6. Съвременни 
компютърни 
системи

Нови 
знания

Познава основни факти от историята на 
компютърните системи.
Познава основните принципи, върху 
които са конструирани съвременните 
компютри. 

компютърна 
конфигурация 
елемент на 
компютърна 
конфигурация 
хардуер

Сравнява техническите 
характеристики на основните 
компоненти на съвременни 
компютърни конфигурации

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

7. Съвременни 
операционни 
системи

Нови 
знания

Прави разлика между системен и 
приложен софтуер. 
Задава заявки към конкретна операционна 
система чрез потребителския ѝ 
интерфейс.

системен и приложен 
софтуер

Описва основните функции на 
операционната система. 
Дава примери за различни 
видове съвременни операционни 
системи.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

8. Принципи 
на действие на 
съвременните 
мобилни 
устройства

Нови 
знания

Познава основни факти от историята 
на мобилните комуникации и 
характеристиките на различните 
поколения мобилни комуникации.
Познава основни възможности на 
операционните системи за мобилни 
устройства.
Прави разлика между връзка на мобилно 
устройство към безжична локална мрежа 
и мобилни комуникации.

смартфон
таблет

Прехвърля информация 
(графична, аудио, видео) от  
и към мобилни устройства.
Идентифицира приложения, 
които може да инсталира в 
зависимост от операционната 
система на мобилното 
устройство.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

9. Правила за 
използване и 
инсталиране 
на периферни 
устройства

Упраж-
нение

Познава основните принципи на действие 
на входно-изходните устройства на 
компютрите.
Познава основни възможности на 
съвременни входни, изходни, запомнящи 
и комуникационни периферни устройства. 
Описва начините за свързване на 
съвременни периферни устройства и 
инсталиране на драйвер за конкретно 
устройство.

драйвер
контролер
порт
стандартен 
интерфейс

Описва начините за свързване 
на съвременни периферни 
устройства и инсталиране 
на драйвер за конкретно 
устройство.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Ефективно 
търсене на 
информация

Упраж-
нение

Прилага адекватни техники за критично 
и системно филтриране на информация 
при решаване на даден информационен 
проблем.
Прилага критерии за оценка на 
достоверността на намерени резултати.

заявка за търсене   
проста и съставна 
заявка
полета за търсене

Извършва търсене на файлове 
и папки по зададени критерии. 
Използва съставни заявки 
за търсене на информация в 
интернет.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

ТЕМА 2: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
6. Съвременни 
компютърни 
системи

Нови 
знания

Познава основни факти от историята на 
компютърните системи.
Познава основните принципи, върху 
които са конструирани съвременните 
компютри. 

компютърна 
конфигурация 
елемент на 
компютърна 
конфигурация 
хардуер

Сравнява техническите 
характеристики на основните 
компоненти на съвременни 
компютърни конфигурации

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

7. Съвременни 
операционни 
системи

Нови 
знания

Прави разлика между системен и 
приложен софтуер. 
Задава заявки към конкретна операционна 
система чрез потребителския ѝ 
интерфейс.

системен и приложен 
софтуер

Описва основните функции на 
операционната система. 
Дава примери за различни 
видове съвременни операционни 
системи.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

8. Принципи 
на действие на 
съвременните 
мобилни 
устройства

Нови 
знания

Познава основни факти от историята 
на мобилните комуникации и 
характеристиките на различните 
поколения мобилни комуникации.
Познава основни възможности на 
операционните системи за мобилни 
устройства.
Прави разлика между връзка на мобилно 
устройство към безжична локална мрежа 
и мобилни комуникации.

смартфон
таблет

Прехвърля информация 
(графична, аудио, видео) от  
и към мобилни устройства.
Идентифицира приложения, 
които може да инсталира в 
зависимост от операционната 
система на мобилното 
устройство.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

9. Правила за 
използване и 
инсталиране 
на периферни 
устройства

Упраж-
нение

Познава основните принципи на действие 
на входно-изходните устройства на 
компютрите.
Познава основни възможности на 
съвременни входни, изходни, запомнящи 
и комуникационни периферни устройства. 
Описва начините за свързване на 
съвременни периферни устройства и 
инсталиране на драйвер за конкретно 
устройство.

драйвер
контролер
порт
стандартен 
интерфейс

Описва начините за свързване 
на съвременни периферни 
устройства и инсталиране 
на драйвер за конкретно 
устройство.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕМА 3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

10. Инсталиране 
и деинсталиране 
на приложни 
програми

Нови 
знания

Обяснява ролята на операционната 
система за стартиране и прекратяване на 
работата на приложна програма. 
Прилага стратегии за идентифициране на 
хардуерни и софтуерни проблеми.

инсталация 
деинсталация

Инсталира и деинсталира 
приложни програми.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

11. Използване 
на помощни 
системи и 
самоучители 
при работа 
с приложни 
програми

Упраж-
нение

Ползва самоучител при работа с 
непозната приложна програма.
Ползва помощна система при работа с 
непозната приложна програма.
Търси информация по конкретен въпрос 
в помощната система на приложна 
програма.

помощна система 
самоучител

Запознава се с помощните 
системи на Word, Power Point, 
WinSnap. 
Създава шаблон в 
текстообработваща програма, 
като търси и намира 
информация от самоучители и 
от помощната система на Word.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

12. Архивиране 
на данни

Нови 
знания

Запознава се със същността на процеса 
на компресиране и на декомпресиране на 
данни.

архив 
компресиране 
методи за 
компресиране 
декомпресия

Използва различни начини за 
архивиране и разархивиране на 
данни.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

13. Архивиране 
на данни

Упраж-
нение

Обяснява същността на процеса на 
компресиране и на декомпресиране на 
данни.
Използва конкретна програма за 
създаване на архив от файлове.  
Разархивира и записва файлове от архив.  
Извършва изтриване, добавяне или 
подмяна на файлове в архив.

архивираща 
програма

Използва програмата 7-zip за 
създаване на архив от файлове. 
Разархивира и записва файлове 
от архив. 
Извършва изтриване, добавяне 
или подмяна на файлове в архив.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

14. Работа 
с приложни 
програми

Обоб-
щение

Използва самоучител при работа  
с непозната приложна програма.
Ползва помощна система при работа  
с непозната приложна програма. 
Търси информация по конкретен въпрос 
в помощната система на приложна 
програма.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

15. Приложни 
програми

Контрол и 
оценка

Диагностика на изучените 
знания

решаване на тест
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕМА 3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

10. Инсталиране 
и деинсталиране 
на приложни 
програми

Нови 
знания

Обяснява ролята на операционната 
система за стартиране и прекратяване на 
работата на приложна програма. 
Прилага стратегии за идентифициране на 
хардуерни и софтуерни проблеми.

инсталация 
деинсталация

Инсталира и деинсталира 
приложни програми.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

11. Използване 
на помощни 
системи и 
самоучители 
при работа 
с приложни 
програми

Упраж-
нение

Ползва самоучител при работа с 
непозната приложна програма.
Ползва помощна система при работа с 
непозната приложна програма.
Търси информация по конкретен въпрос 
в помощната система на приложна 
програма.

помощна система 
самоучител

Запознава се с помощните 
системи на Word, Power Point, 
WinSnap. 
Създава шаблон в 
текстообработваща програма, 
като търси и намира 
информация от самоучители и 
от помощната система на Word.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

12. Архивиране 
на данни

Нови 
знания

Запознава се със същността на процеса 
на компресиране и на декомпресиране на 
данни.

архив 
компресиране 
методи за 
компресиране 
декомпресия

Използва различни начини за 
архивиране и разархивиране на 
данни.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

13. Архивиране 
на данни

Упраж-
нение

Обяснява същността на процеса на 
компресиране и на декомпресиране на 
данни.
Използва конкретна програма за 
създаване на архив от файлове.  
Разархивира и записва файлове от архив.  
Извършва изтриване, добавяне или 
подмяна на файлове в архив.

архивираща 
програма

Използва програмата 7-zip за 
създаване на архив от файлове. 
Разархивира и записва файлове 
от архив. 
Извършва изтриване, добавяне 
или подмяна на файлове в архив.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

14. Работа 
с приложни 
програми

Обоб-
щение

Използва самоучител при работа  
с непозната приложна програма.
Ползва помощна система при работа  
с непозната приложна програма. 
Търси информация по конкретен въпрос 
в помощната система на приложна 
програма.

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

15. Приложни 
програми

Контрол и 
оценка

Диагностика на изучените 
знания

решаване на тест
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕМА: 4.  
СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

16. Специализи-
рани софтуерни 
средства за 
създаване  
на уеб сайтове

Нови 
знания

Познава предназначението на 
специализиран софтуер за създаване на 
сайтове.
Знае за възможностите за онлайн 
създаване на сайт. 
Прави разлика между сайтове със 
статично и динамично съдържание.

сайт
интернет страница

Дава примери за популярни 
редактори и средства за 
разработка на уеб сайтове и 
основните им характеристики. 

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

17. 
Специализирани 
софтуерни 
средства за 
създаване на уеб 
сайтове

Упраж-
нение

Избира и аргументира избора си на тема 
за уеб сайт от предоставен списък с теми.  
Посочва целевата аудитория на сайта.

статичен сайт 
динамичен сайт  
HTML

Разучава конкретна програма за 
създаване на сайт.

18. Проектиране 
на статичен  уеб 
сайт

Нови 
знания

Познава основните етапи в разработката 
на уеб сайт (проектиране, разработване, 
популяризиране и поддръжка на сайт).

проект на сайт 
схема на сайт

Обяснява предназначението на 
HTML ( Hyper Text  Markup 
Language). 
Прави разлика между сайтове 
със статично и динамично 
съдържание.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
19. Проектиране 
на статичен  уеб 
сайт

Упраж-
нение

Проектира уеб сайт по избраната тема. карта на сайт  
достъпност

Разработва проект на сайт.

20. Създаване 
на структура, 
визуален дизайн 
и навигационна 
система на уеб 
сайт

Нови 
знания

Обработва и съхранява с помощта 
на специализиран софтуер различни 
формати цифрови изображения за 
публикуване в интернет.
Извършва подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет. 
Спазва правните и етичните норми при 
създаване и обработване на графични 
изображения и публикуването им в 
интернет.

начална страница  
вътрешна страница 
хипервръзки 
навигационна 
система 
бутон  
банер
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕМА: 4.  
СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

16. Специализи-
рани софтуерни 
средства за 
създаване  
на уеб сайтове

Нови 
знания

Познава предназначението на 
специализиран софтуер за създаване на 
сайтове.
Знае за възможностите за онлайн 
създаване на сайт. 
Прави разлика между сайтове със 
статично и динамично съдържание.

сайт
интернет страница

Дава примери за популярни 
редактори и средства за 
разработка на уеб сайтове и 
основните им характеристики. 

устни 
изпитвания и 
практически 
задачи

17. 
Специализирани 
софтуерни 
средства за 
създаване на уеб 
сайтове

Упраж-
нение

Избира и аргументира избора си на тема 
за уеб сайт от предоставен списък с теми.  
Посочва целевата аудитория на сайта.

статичен сайт 
динамичен сайт  
HTML

Разучава конкретна програма за 
създаване на сайт.

18. Проектиране 
на статичен  уеб 
сайт

Нови 
знания

Познава основните етапи в разработката 
на уеб сайт (проектиране, разработване, 
популяризиране и поддръжка на сайт).

проект на сайт 
схема на сайт

Обяснява предназначението на 
HTML ( Hyper Text  Markup 
Language). 
Прави разлика между сайтове 
със статично и динамично 
съдържание.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
19. Проектиране 
на статичен  уеб 
сайт

Упраж-
нение

Проектира уеб сайт по избраната тема. карта на сайт  
достъпност

Разработва проект на сайт.

20. Създаване 
на структура, 
визуален дизайн 
и навигационна 
система на уеб 
сайт

Нови 
знания

Обработва и съхранява с помощта 
на специализиран софтуер различни 
формати цифрови изображения за 
публикуване в интернет.
Извършва подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет. 
Спазва правните и етичните норми при 
създаване и обработване на графични 
изображения и публикуването им в 
интернет.

начална страница  
вътрешна страница 
хипервръзки 
навигационна 
система 
бутон  
банер
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21. Създаване 
на структура, 
визуален дизайн 
и навигационна 
система на уеб 
сайт

Упраж-
нение

Обработва и съхранява с помощта 
на специализиран софтуер различни 
формати цифрови изображения за 
публикуване в интернет. 
Извършва подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет. 
Спазва правните и етичните норми при 
създаване и обработване на графични 
изображения и публикуването им в 
интернет.

Определя разликата между 
бутон и хипервръзка. 
Открива изучените елементи в 
сайт на държавна институция.

Устни  
изпитвания, 
практическа 
работа

22. Обработка, 
съхранение и 
публикуване 
на графични 
изображения, 
звукова и 
видеоинфор-
мация в интернет

Нови 
знания

Обработва и съхранява с помощта 
на специализиран софтуер различни 
формати цифрови изображения за 
публикуване в интернет. 
Извършва подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет.  
Спазва правните и етичните норми при 
създаване, обработване на графични 
изображения и публикуването им в 
интернет.

Променя размера на 
изображение, компресира, 
вгражда звук и видео в уеб 
страница.

23. Обработка, 
съхранение и 
публикуване 
на графични 
изображения, 
звукова и 
видеоинфор-
мация в интернет

Упраж-
нение

Обработва и съхранява с помощта 
на специализиран софтуер различни 
формати цифрови изображения за 
публикуване в интернет. 
Извършва подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет.  
Спазва правните и етичните норми при 
създаване, обработване на графични 
изображения и публикуването им в 
интернет.

Променя размера на ресурсни 
файлове. 
Добавя звук към създаден вече 
сайт.



21

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21. Създаване 
на структура, 
визуален дизайн 
и навигационна 
система на уеб 
сайт

Упраж-
нение

Обработва и съхранява с помощта 
на специализиран софтуер различни 
формати цифрови изображения за 
публикуване в интернет. 
Извършва подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет. 
Спазва правните и етичните норми при 
създаване и обработване на графични 
изображения и публикуването им в 
интернет.

Определя разликата между 
бутон и хипервръзка. 
Открива изучените елементи в 
сайт на държавна институция.

Устни  
изпитвания, 
практическа 
работа

22. Обработка, 
съхранение и 
публикуване 
на графични 
изображения, 
звукова и 
видеоинфор-
мация в интернет

Нови 
знания

Обработва и съхранява с помощта 
на специализиран софтуер различни 
формати цифрови изображения за 
публикуване в интернет. 
Извършва подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет.  
Спазва правните и етичните норми при 
създаване, обработване на графични 
изображения и публикуването им в 
интернет.

Променя размера на 
изображение, компресира, 
вгражда звук и видео в уеб 
страница.

23. Обработка, 
съхранение и 
публикуване 
на графични 
изображения, 
звукова и 
видеоинфор-
мация в интернет

Упраж-
нение

Обработва и съхранява с помощта 
на специализиран софтуер различни 
формати цифрови изображения за 
публикуване в интернет. 
Извършва подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет.  
Спазва правните и етичните норми при 
създаване, обработване на графични 
изображения и публикуването им в 
интернет.

Променя размера на ресурсни 
файлове. 
Добавя звук към създаден вече 
сайт.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Създаване и 
интегриране на 
компонентите на 
сайт

Нови 
знания

Използва специализиран софтуер за 
създаване на уеб страници и сайтове. 
Създава интернет страници, съдържащи 
текст, изображения, звук, видео, връзки 
към други интернет страници, сайтове и 
файлове.
Създава и тества статичен уеб сайт. 
Познава принципите за оценяване на уеб 
сайт.

Запознава се с програмния 
продукт KompoZer. 
Вмъква таблици. 
Обединява клетки.

25. Създаване и 
интегриране на 
компонентите на 
сайт

Упраж-
нение

Използва специализиран софтуер за 
създаване на уеб страници и сайтове. 
Създава интернет страници, съдържащи 
текст, изображения, звук, видео, връзки 
към други интернет страници, сайтове и 
файлове.  Създава и тества статичен уеб 
сайт.  Познава принципите за оценяване 
на уеб сайт.

Вмъква връзки. 
Създава сайт.

26. Създаване и 
интегриране на 
компонентите на 
сайт

Упраж-
нение

Използва специализиран софтуер за 
създаване на уеб страници и сайтове. 
Създава интернет страници, съдържащи 
текст, изображения, звук, видео, връзки 
към други интернет страници, сайтове и 
файлове.
Създава и тества статичен уеб сайт.  
Познава принципите за оценяване на уеб 
сайт.

Създава сайтове.

27. Публикуване 
на уебсайт в 
интернет

Нови 
знания

Знае последователността от стъпки за 
публикуване на уеб сайт. 
Знае правилата при избор на домейн и 
уеб хостинг. 
Осъзнава отговорността, която носи за 
публикуваната информация в уеб сайта.

домейн
уеб хостинг
уеб сървър

Регистрира сайт в избран уеб 
хостинг. 
Публикува съдържанието на 
създадения сайт.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Създаване и 
интегриране на 
компонентите на 
сайт

Нови 
знания

Използва специализиран софтуер за 
създаване на уеб страници и сайтове. 
Създава интернет страници, съдържащи 
текст, изображения, звук, видео, връзки 
към други интернет страници, сайтове и 
файлове.
Създава и тества статичен уеб сайт. 
Познава принципите за оценяване на уеб 
сайт.

Запознава се с програмния 
продукт KompoZer. 
Вмъква таблици. 
Обединява клетки.

25. Създаване и 
интегриране на 
компонентите на 
сайт

Упраж-
нение

Използва специализиран софтуер за 
създаване на уеб страници и сайтове. 
Създава интернет страници, съдържащи 
текст, изображения, звук, видео, връзки 
към други интернет страници, сайтове и 
файлове.  Създава и тества статичен уеб 
сайт.  Познава принципите за оценяване 
на уеб сайт.

Вмъква връзки. 
Създава сайт.

26. Създаване и 
интегриране на 
компонентите на 
сайт

Упраж-
нение

Използва специализиран софтуер за 
създаване на уеб страници и сайтове. 
Създава интернет страници, съдържащи 
текст, изображения, звук, видео, връзки 
към други интернет страници, сайтове и 
файлове.
Създава и тества статичен уеб сайт.  
Познава принципите за оценяване на уеб 
сайт.

Създава сайтове.

27. Публикуване 
на уебсайт в 
интернет

Нови 
знания

Знае последователността от стъпки за 
публикуване на уеб сайт. 
Знае правилата при избор на домейн и 
уеб хостинг. 
Осъзнава отговорността, която носи за 
публикуваната информация в уеб сайта.

домейн
уеб хостинг
уеб сървър

Регистрира сайт в избран уеб 
хостинг. 
Публикува съдържанието на 
създадения сайт.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
28. Публикуване 
на уебсайт в 
интернет

Упраж-
нение

Знае последователността от стъпки за 
публикуване на уеб сайт.  
Знае правилата при избор на домейн и 
уеб хостинг.   
Осъзнава отговорността, която носи за 
публикуваната информация в уеб сайта.

Регистрира сайт в избран уеб 
хостинг. 
Публикува съдържанието на 
създадения сайт.
Участва в дискусии. 
Назовава стъпките при 
публикуването на сайт.

29. Създаване и 
публикуване на 
информация в 
интернет

Контрол и 
оценка

писмено 
изпитване за 
проверка на 
знанията

5. РАБОТА ПО ПРОЕКТ
30. Разработване 
на уеб сайт в 
екип

Нови 
знания

Участва в избора на тема за екипния 
проект на уеб сайт от предоставен списък 
с теми. 
Различава етапите при разработване на 
проект и основните роли в екипа.  
Познава предназначението на 
технологичните средства за организация 
и реализация на проект в екип. 
Осъзнава отговорността на член от екип 
при работа по проект.  
Спазва законови норми, етични правила 
и авторски права при ползване на 
материали за работа по проект в екип.  
Избира подходящи технологични 
средства за планиране, реализация, 
документиране и отчитане на проекта. 
 Поема отговорност за изпълнение на 
дейностите.

ръководител на екип 
външни консултанти
екип
проект

Избор на тема и екип за 
изработка на проект.
Запознаване с основните етапи 
и дейности при разработка на 
проект. 
Развитие на проекта. 
Съдържание на портфолиото  
на проекта.

практическа 
работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
28. Публикуване 
на уебсайт в 
интернет

Упраж-
нение

Знае последователността от стъпки за 
публикуване на уеб сайт.  
Знае правилата при избор на домейн и 
уеб хостинг.   
Осъзнава отговорността, която носи за 
публикуваната информация в уеб сайта.

Регистрира сайт в избран уеб 
хостинг. 
Публикува съдържанието на 
създадения сайт.
Участва в дискусии. 
Назовава стъпките при 
публикуването на сайт.

29. Създаване и 
публикуване на 
информация в 
интернет

Контрол и 
оценка

писмено 
изпитване за 
проверка на 
знанията

5. РАБОТА ПО ПРОЕКТ
30. Разработване 
на уеб сайт в 
екип

Нови 
знания

Участва в избора на тема за екипния 
проект на уеб сайт от предоставен списък 
с теми. 
Различава етапите при разработване на 
проект и основните роли в екипа.  
Познава предназначението на 
технологичните средства за организация 
и реализация на проект в екип. 
Осъзнава отговорността на член от екип 
при работа по проект.  
Спазва законови норми, етични правила 
и авторски права при ползване на 
материали за работа по проект в екип.  
Избира подходящи технологични 
средства за планиране, реализация, 
документиране и отчитане на проекта. 
 Поема отговорност за изпълнение на 
дейностите.

ръководител на екип 
външни консултанти
екип
проект

Избор на тема и екип за 
изработка на проект.
Запознаване с основните етапи 
и дейности при разработка на 
проект. 
Развитие на проекта. 
Съдържание на портфолиото  
на проекта.

практическа 
работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31. Разработване 
на уеб сайт в 
екип

Упраж-
нение

Различава етапите при разработване на 
проект и основните роли в екипа.  
Познава предназначението на 
технологичните средства за организация 
и реализация на проект в екип. 
Осъзнава отговорността на член от екип 
при работа по проект.  
Спазва законови норми, етични правила 
и авторски права при ползване на 
материали за работа по проект в екип. 
Избира подходящи технологични 
средства за планиране, реализация, 
документиране и отчитане на проекта.  
Поема отговорност за изпълнение на 
дейностите

планиране на 
дейностите 
индивидуални 
планове 
документация на 
проект

Реализира проект в екип, като 
използва интернет и други 
източници на информация. 
Участва в публикуването и 
популяризирането на уеб сайта 
съгласно определената роля в 
екипа. 
Участва в изготвянето на 
документацията на проекта.
Създава портфолио на проекта. 
Изготвя план за действие.

практическа 
работа

32. Представяне 
и защита на 
проект

Упраж-
нение

Изброява основните компоненти на 
отчитането на работата по проекта.   
Аргументира избора на избраните 
технологични средства за разработването 
на проекта.  
Цитира източниците на използвани 
материали и технологии в проекта.

планиране на 
дейностите  
индивидуални 
планове  
документация на 
проект

Участва в подготовката на 
представяне за защита на 
проекта. 
Участва в представянето на 
проект, разработен в екип.

защита на 
проект

33. Представяне 
и защита на 
проект

Упраж-
нение

Изброява основните компоненти на 
отчитането на работата по проекта. 
Аргументира избора на избраните 
технологични средства за разработването 
на проекта.  
Цитира източниците на използвани 
материали и технологии в проекта.

планиране на 
дейностите  
индивидуални 
планове  
документация на 
проект

Участва в подготовката на 
представяне за защита на 
проекта. 
Участва в представянето на 
проект, разработен в екип.
Отчита работата по проекта.

практическа 
работа

34. Работа 
по проект 
(обобщение)

Създаване на тест, чрез Google 
формуляр. 
Създаване на сайтове

практическа 
работа

35. Работа  
по проект

Контрол и 
оценка

писмено 
изпитване за 
проверка на 
знанията
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31. Разработване 
на уеб сайт в 
екип

Упраж-
нение

Различава етапите при разработване на 
проект и основните роли в екипа.  
Познава предназначението на 
технологичните средства за организация 
и реализация на проект в екип. 
Осъзнава отговорността на член от екип 
при работа по проект.  
Спазва законови норми, етични правила 
и авторски права при ползване на 
материали за работа по проект в екип. 
Избира подходящи технологични 
средства за планиране, реализация, 
документиране и отчитане на проекта.  
Поема отговорност за изпълнение на 
дейностите

планиране на 
дейностите 
индивидуални 
планове 
документация на 
проект

Реализира проект в екип, като 
използва интернет и други 
източници на информация. 
Участва в публикуването и 
популяризирането на уеб сайта 
съгласно определената роля в 
екипа. 
Участва в изготвянето на 
документацията на проекта.
Създава портфолио на проекта. 
Изготвя план за действие.

практическа 
работа

32. Представяне 
и защита на 
проект

Упраж-
нение

Изброява основните компоненти на 
отчитането на работата по проекта.   
Аргументира избора на избраните 
технологични средства за разработването 
на проекта.  
Цитира източниците на използвани 
материали и технологии в проекта.

планиране на 
дейностите  
индивидуални 
планове  
документация на 
проект

Участва в подготовката на 
представяне за защита на 
проекта. 
Участва в представянето на 
проект, разработен в екип.

защита на 
проект

33. Представяне 
и защита на 
проект

Упраж-
нение

Изброява основните компоненти на 
отчитането на работата по проекта. 
Аргументира избора на избраните 
технологични средства за разработването 
на проекта.  
Цитира източниците на използвани 
материали и технологии в проекта.

планиране на 
дейностите  
индивидуални 
планове  
документация на 
проект

Участва в подготовката на 
представяне за защита на 
проекта. 
Участва в представянето на 
проект, разработен в екип.
Отчита работата по проекта.

практическа 
работа

34. Работа 
по проект 
(обобщение)

Създаване на тест, чрез Google 
формуляр. 
Създаване на сайтове

практическа 
работа

35. Работа  
по проект

Контрол и 
оценка

писмено 
изпитване за 
проверка на 
знанията
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МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ  
НА РАЗЛИЧНИ ПО ВИД УРОЦИ

Начален инструктаж 

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се проведе начален инструктаж с учениците 

за изискванията към тях по време на работата им с дигиталните устройства в спе-
циализирания компютърен кабинет.

1.  Учителят запознава учениците с правилата за безопасна работа

1.1. Права и задължения на учениците за безопасна работа в интернет.
1.1.1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет при спазва-

не на училищната политика.
1.1.2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора гра-

фик.
1.1.3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.
1.1.4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компю-

търна мрежа и в интернет.
1.1.5. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.

1.2. Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна ра
бота в мрежата

1.2.1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели.
1.2.2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или 

незаконна дейност.
1.2.3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за 

своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служе-
бен телефон на родителите без предварително разрешение от тях.

1.2.4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или 
на техни близки без предварително съгласие на родителите.

1.2.5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в 
интернет освен след съгласието на родителите.

1.2.6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието на-
блюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се 
чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание като 
порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна не-
толерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

1.2.7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които 
са обидни, заплашващи или неприлични.

1.2.8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, полу-
чена от непознат подател.

1.2.9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
1.2.10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на 

училищната компютърна мрежа или атакува други системи.
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1.2.11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и елек-
тронна поща.

1.2.12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.
1.2.13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски ма-

териали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски 
права.

1.2.14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите 
и да пазят доброто име на училището.

1.3. Задължения на ученика при работа в компютърната зала.
1.3.1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на препода-

вателя.
1.3.2. Всяко работно място в компютърния кабинет е номерирано и постоянно 

за работещите на него ученици по време на курса на обучение.
1.3.3. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за ин-

структаж, че са запознати с техниката на безопасност и правните и етичните норми 
в компютърните кабинети.

1.3.4. Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието на хардуера 
и софтуера на своето работно място. При увреждане на компютрите или друга 
училищна собственост щетите се възстановяват от нарушителите, а при неустано-
вяване на такива – от всички ученици, ползващи работното място.

1.3.5. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от 
преподавателя.

1.3.6. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при 
спазване на необходимата последователност.

1.3.7. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-мал-
ко 10 секунди.

1.3.8. Включването и изключването на компютрите да не става с мокри ръце.
1.3.9. Разрешава се работа само с изправни уреди.
1.3.10. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях 

трябва да отговаря на следните изисквания: разстояние между очи и екран 0,50 – 
0,70 м; разстояние между очи и клавиатура 0,45 – 0,50 м.

1.3.11. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за 
лични нужди и за цели, несвързани с конкретна тема от учебните програми.

1.3.12. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер 
без разрешение на преподавателя.

1.3.13. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки, 
поставени върху компютърните кутии.

1.3.14. Да не се местят компютърът и неговите части; да не се теглят и огъват 
кабелите, да не се изключват или свързват от учениците периферните устройства.

1.3.15. Да не се удря грубо по клавиатурата, бутоните на мишката, хардуера.
1.3.16. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните каби-

нети.
1.3.17. Да не работи продължително време на компютъра.
1.3.18. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда 

или неизправност, длъжен е да съобщи незабавно на преподавателя, за което се 
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съставя констативен протокол, на който се подписват и двете страни – обучаем и 
преподавател.

1.3.19. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на мони-
тора и др.) да се уведоми преподавателят.

1.3.20. При евентуално късо съединение и други подобни незабавно да се из-
ключи компютърът и да се уведоми преподавателят.

1.3.21. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да изклю-
чат компютрите и да оставят подредено и чисто работното си място.

1.3.22. При неспазване на изискванията по т. ІV от настоящия правилник, както 
и при занимания с компютърни игри и софтуер, различен от изучавания, ученикът 
се наказва съгласно действащия правилник за вътрешния ред в училището.

1.3.23. През междучасията учениците са длъжни да напуснат компютърния ка-
бинет.

2.  Учителят удостоверява срещу подпис, че всеки ученик е запознат с правилата.

3.  Правилата за безопасност и безопасна работа в интернет, които учениците са 
задължени да спазват, се поставят на видно място във всеки компютърен каби-
нет.

4.  Тестът се провежда с цел учителят да получи информация кои от учениците са 
изучавали информационни технологии и на какво ниво са знанията им за работа 
с компютър в началото на учебната година. Резултатите от теста не се оценяват. 
Тестът има диагностична функция и е важен за организацията и планирането на 
работата с класа през предстоящата учебна година.
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ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Урок № 6: Съвременни компютърни системи

Цели и задачи на урока 
Запознаване с техническите характеристики на съвременните компютърни сис-

теми и с основните принципи на тяхната работа. 
Усвояване на знания за историята на възникване на компютърните системи, 

във връзка със задачите, които са решавани с тях и за поколенията компютърни 
системи.

Усвояване на знания за структурата и принципите на работа на съвременните 
компютърни системи.

Усвояване на знания за начините за измерване и обозначаване на техническите 
характеристики на основните компоненти на компютърната система, в частност на 
персоналните компютри.

Придобиване на умения за сравняване на техническите характеристики на раз-
лични компютърни системи.

Развитие на умения за самостоятелно търсене и систематизиране на информа-
ция. 

Методи на преподаване: беседа, обяснение, демонстрация, наблюдение, про-
учване.

Основни понятия: алгоритъм, кодиране на информация, компютърна архитек-
тура, разрядност, тактова честота, обем и тип на паметта.

Междупредметни връзки: история и цивилизации, технологии и предприема-
чество, информатика.

Учебнометодически ресурси: персонален компютър с връзка към интернет, 
диск към учебника, интернет базиран електронен учебник.

Насоки за организиране на учебната среда
В урока се въвеждат много нови понятия, което предполага лекционна форма 

на провеждане. Независимо от това, ако учителят прецени, че учениците имат са-
мостоятелно придобити знания по темата, може чрез подходящи въпроси да пре-
върне лекцията в дискусия. Особено внимание трябва да се обърне на схемата с 
архитектура на фон Нойман в урока. Част от показаните на нея елементи учени-
ците са изучавали в предишните години. Това дава възможност те да се включат 
активно в обсъждане на схемата.

Практическата част на урока включва самостоятелна работа с интернет и изу-
чени до момента компютърни програми. Някои от задачите изискват повече време 
за изпълнение. Препоръчва се тези задачи да бъдат поставени предварително, като 
учениците представят резултатите по време на урока. Задача 5. може да бъде даде-
на за домашна работа или представена под формата на демонстрация от учителя.
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Оценяване
Активно и компетентно участие в дискусията, демонстрирани умения за са-

мостоятелно проучване и събиране на информация, подходящ дизайн на изработе-
ните от учениците презентации, спазване на изискванията за представяне на собст-
вени разработки пред публика.

Урок № 7. Съвременни операционни системи

Цели и задачи на урока
Запознаване със структурата, предназначението и видовете операционни сис-

теми за персонални компюри. 
Усвояване на знания за функциите на операционната система.
Усвояване на знания за начина на зареждане, структурата и предназначението 

на отделните елементи от операционната система.
Усвояване на знания за различните видове операционни системи за персонални 

компютри и основните им характеристики.
Придобиване на умения за непосредствена работа с операционната система.
Развитие на умения за самостоятелно търсене и систематизиране на информа-

ция. 

Методи на преподаване: беседа, обяснение, демонстрация, наблюдение, про-
учване, практически дейности.

Основни понятия: системен и приложен софтуер, драйвер, програма за пър-
воначално зареждане, BIOS, ядро на операционна система, системни заявки, по-
требителски интерфейс с команден ред.

Междупредметни връзки: информатика.

Учебнометодически ресурси: персонален компютър с връзка към интернет, 
диск към учебника, интернет базиран електронен учебник.

Насоки за организиране на учебната среда
С урока се въвеждат нови понятия, което предполага една част от него да про-

тече в лекционна форма. Част от понятията (системен и приложен софтуер, потре-
бителски интерфейс) са изучавани в предишните години и не са нови за учениците. 
Съществува и вероятност някои ученици да имат самостоятелно придобити знания 
по тематиката на урока. По преценка на учителя лекционната форма може да бъде 
допълнена, като се даде възможност на учениците да демонстрират самостоятелно 
придобитите от тях знания.

При разглеждане на структурата на операционната система трябва да се обясни 
необходимостта от разделянето ѝ на отделни части. Основната причина за това 
е непрекъснатото усъвършенстване на компютърния хардуер и появата на нови 
устройства с различна организация и от различни производители. Драйверите 
най-често се предоставят от производителите на хардуера, като осигуряват кому-
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никацията с него на ниско, апаратно ниво. По такъв начин се осигурява коректната 
работа на хардуера, независимо от неговата структура и производител. 

В учебната програма е залегнало изискване да се подават заявки към операцион-
ната система посредством потребителския интерфейс. В урока накратко е обяснен 
начинът на работа със системните заявки. Трябва да се обърне внимание на това, 
че тези заявки се подават от софтуера, а не непосредствено от потребителя.

През предишните години учениците са получили много и разнообразни умения 
за работа с графичен потребителски интерфейс. В практическата част на урока е 
поставена задача за работа с командния интерпретатор на операционната система. 
Трябва да се обясни на учениците, че той дава на потребителя някои възможности, 
които не са достъпни при ползване на графичния софтуер. Това обяснява защо 
този начин на работа се използва от професионалните програмисти и от системни-
те администратори. 

Практическата част на урока включва и задачи за самостоятелно търсене на ин-
формация. Тези задачи  могат да бъдат поставени предварително, като учениците 
представят резултатите по време на урока. 

Оценяване
Активно и компетентно участие в дискусията, демонстрирани умения за са-

мостоятелно проучване и събиране на информация, подходящ дизайн на изработе-
ните от учениците презентации, спазване на изискванията за представяне на собст-
вени разработки пред публика.

Оценката на усвоените умения за работа с командния интерпретатор може да 
стане на базата на допълнително дадени задачи, например да се създаде конкретна 
структура от папки и файлове. На напредналите ученици може да се постави като 
домашна работа и задача да намерят в интернет информация за други команди, 
които могат да се подават чрез командния интерпретатор.

Урок № 8. Принципи на действие на съвременните 
мобилни устройства

Цели и задачи на урока
Запознаване с принципа на работа и основните технически характеристики на 

средствата за мобилна комуникация. 
Усвояване на знания за основните етапи от развитието на средствата и систе-

мите за телекомуникация.
Усвояване на знания за техническите основи на телекомуникацията.
Достигане и аргументиране на извода, че възможностите на съвременните 

средства за комуникация  до голяма степен се дължат на използваните в тях ми-
крокомпютърни системи.

Усвояване на знания за видовете съвременни мобилни устройства и използва-
ните в тях операционни системи и потребителски софтуер.

Придобиване на умения за използване на мобилни устройства и за осъществя-
ване на връзка и обмен на информация между мобилно устройство и персонален 
компютър.
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Развитие на умения за самостоятелно търсене и систематизиране на информа-
ция. 

Методи на преподаване: беседа, обяснение, демонстрация, наблюдение, про-
учване, практически дейности.

Основни понятия: телекомуникация, телефон, телеграф, мобилна телекому-
никация, радиотелефон, смартфон, таблет.

Междупредметни връзки: технологии и предприемачество, физика и астро-
номия.

Учебнометодически ресурси: мобилни устройства, персонален компютър с 
връзка към интернет, диск към учебника, интернет базиран електронен учебник.

Насоки за организиране на учебната среда
Устройстата за мобилна комуникация и практическото им използване са позна-

ти на болшинството от учениците. Не всички обаче имат представа за физическите 
принципи на тяхната работа и за ролята на компютърната техника в осъществя-
ването на комуникациите. Следва да се обърне внимание на изясняване на тази 
роля. Микрокомпютрите присъстват не само в смартфоните, където изпълняват 
характерни за персоналните компютри дейности, те участват непосредствено и в 
осигуряването на връзката между мобилните и стационарни устройства за телеко-
муникация. 

В учебната програма е залегнало изискване да се въведат и разграничат поня-
тията смартфон и таблет. На практика съвременните смартфони и таблети имат 
сходни функции и се различават основно по размерите си.

Практическата част на урока включва задача за самостоятелно търсене на ин-
формация по темата и работа в екип. Тази задача  трябва да бъде поставена пред-
варително, като учениците представят резултатите по време на урока. 

Втората задача в урока изисква предварителна подготовка от страна на учителя 
с цел осигуряване на технически възможности за различни начини на връзка меж-
ду мобилни устройства и персонален компютър.

Оценяване
Придобити знания за принципите на работа на мобилни устройства и демон-

стрирани умения за работа с такива устрийства. 
Демонстрирани умения за самостоятелно проучване и събиране на информа-

ция, работа в екип, подходящ дизайн на изработените от учениците презентации, 
спазване на изискванията за представяне на собствени разработки пред публика.
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Урок № 9. Правила за използване и инсталиране на 
периферни устройства

Цели и задачи на урока
Усвояване на знания за предназначението, техническите характеристики и на-

чините на свързване на различни видове входно-изходни устройства. Усвояване 
на знания за апаратните портове и видовете стандартни интерфейси за връзка с 
периферни устройства. Придобиване на умения за избор на периферно устрой-
ство, в зависимост от задачите, които ще се изпълняват с него, техническите му 
характеристики и наличните в компютърната конфигурация апаратни портове.

Придобиване на умения за подбор и инсталиране на драйвери за периферни 
устройства. Развитие на умения за самостоятелно търсене и систематизиране на 
информация. 

Методи на преподаване: наблюдение, практическа работа, проучване.

Основни понятия: контролер, драйвер, апаратен порт, интерфейс за връзка с 
периферни устройства.

Междупредметни връзки: технологии и предприемачество.

Учебнометодически ресурси: персонален компютър с връзка към интернет, 
периферни устройства и драйвери за тях, диск към учебника, интернет базиран 
електронен учебник.

Насоки за организиране на учебната среда
Това е урок за упражнение, в който преобладават практическите дейности. Не-

зависимо от това, се очаква придобиването не само на умения, но и на знания за 
хардуера и софтуера имащи отношение към периферните устройства. Това трябва 
да стане чрез самостоятелна работа по търсене на информация и изпълнение на 
практически задачи. В учебника са дадени голям брой практически задачи. Пове-
чето от тях изискват самостоятелно намиране на информация в интернет или други 
източници. Очевидно е, че тези задачи не могат да бъдат изпълнени в рамките на 
един учебен час. Възможен начин на работа е учениците да се разделят на екипи, 
като всеки екип изпълнява различна задача. След изпълнението на задачата екипи-
те представят резултатите пред класа (групата).

Решенията на част от задачите могат да се включат в индивидуалното портфо-
лио на всеки от учениците.

Оценяване
Оценка на индивидуалното портфолио на всеки от учениците. Оценка на резул-

татите от екипната работа. 
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ТЕМА 3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

Информация за учителя
Запознаване на учениците с основните етапи при инсталиране на приложни 

програми. Акцентирайте върху видовете програми според условията за ползване-
то им. Важно е да се подчертае, че софтуерът е обект на авторско право и е необ-
ходимо потребителите да спазват т. нар. лицензионно споразумение.

Дискутирайте с учениците какви програми познават, дали са се сблъсквали с 
проблема за авторските права и ориентират ли се коя програма с какви права за 
ползване е.

В темата се предвижда и запознаване със самите процеси на инсталация и деин-
сталация на програма – с какви промени и последващи настройки на операционна-
та система са свързани те. Предложени са задачи за самостоятелна работа, които 
учителят може да ползва и подреди според виждането си за протичане на урока и 
нивото на групата.

Важен момент е и запознаването с технологията на работа със самоучители и 
помощни системи. В практиката все по-често се налага да се работи с различни 
версии на познати програми и дори със съвсем непознати. Тогава е от съществено 
значение може ли потребителят да се справи с помощната система, вградена във 
всяка програма, умее ли да търси в нея, да открива нужните начини за справяне с 
възникнал проблем. Освен това е добре  да се насочва и да прави правилен избор 
измежду многото разпространявани в интернет пространството самоучители за 
различни приложни програми и от тях да извлича ценни съвети и препоръки.

По този проблем са поставени различни задачи и в рубриката „Аз мога“, които 
могат да се решават съвместно с учениците, да се поставят за домашна работа 
или за самостоятелно проучване. Ученикът е поставен и в проблемна ситуация да 
проучи сам  функциите на конкретна програма и изпълни задача чрез нея. Това е 
продиктувано от необходимостта да се потопи в реална ситуация за разрешаване 
на проблем.

Важен момент в тази тема е и въпросът с архивирането на данни. Разгледани 
са подробно основните понятия, процесите при компресиране и декомпресиране 
на информация, както и са описани видовете компресии и най-често използваните 
алгоритми. Запознайте учениците с тях и изпълнете предложените задачи, за да 
се придобият умения за работа с архивираща програма, които са много важни от 
практическа гледна точка. Ресурсни файлове за задачите са предложени в диска 
към учебника. Акцентирайте и върху ползите и предимствата от архивирането, 
както и на разликите при двата вида компресия, за да могат учениците да съобра-
зяват в реална ситуация какъв избор да направят. 

В обобщението поставете задачите като разделите учениците по групи и им 
възложете да  проучат начините за изграждане на инфографика и използвайки ре-
сурсите от диска, да изготвят такъв продукт.

Предложеният тест е примерен и е за самопроверка. Вие можете да изготвите 
друг на базата на материалите в урока или да предпочетете практически задачи за 
проверка на усвоените знания и придобити умения по темата. 
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Урок 10.
Инсталиране и деинсталиране на приложни програми

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока: Запознаване с начините за инсталиране и деин-
сталиране на приложни програми.Акцентиране върху  ролята на операционната 
система за стартиране и прекратяване на работата на приложна програма.	Прила-
гане на  стратегии за идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми. 

Задачи:
1. Авторско право.
2. Видове програми според условията за ползване.
3. Инсталиране на приложни програми – инсталация, настройка, видове про-

грами според начина на инсталиране и готовност за използването им.
4. Деинсталиране – същност, начини и последващи настройки.
5. Приложения за мобилни устройства.
6. Създаване на икони –препратки.

Методи на преподаване: беседа, онагледяване и дискусия
Организация на учебния процес: следва се логическата последователност на 

урока в учебника.  Актуализират се усвоени до момента знания. Дискутират се 
поставените въпроси, правят се демонстрации и се работи по предложените прак-
тическите задачи, според темпото на групата.

Урок 11. Използване на помощни средства и 
самоучители при работа с приложни програми

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока: Запознаване с начините за ползване на самоу-
чители при работа с позната (при актуализации) и непозната приложна програма.	 
Развиване на умения за ползване на помощна система при работа с непозната при-
ложна програма.  Развиване на умения за търсене на  информация по конкретен 
въпрос в помощната система на приложна програма.

Задачи:
1. Какво е самоучител и как се ползва? Къде можем да открием такива само-

учители?
2. Помощна система.
3. Търсене в помощна система по определени въпроси.
4. Настройки в програма по указания от помощна система.
5. Запознаване с непозната приложна програма, използвайки помощна систе-

ма и самоучители.
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Методи на преподаване: беседа, онагледяване и дискусия, практически задачи

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност на 
урока в учебника.  Актуализират се усвоените до момента знания. Дискутират се 
поставените въпроси, правят се демонстрации и се работи по предложените прак-
тическите задачи според темпото на групата. Ползват се ресурсите и от диска към 
учебника.

Урок 12. Архивиране на данни

Вид на урока – нови знания

Дидактическа цел на урока: Усвояване на основни понятия, което позволява 
учениците да научат и използва различни начини за архивиране и разархивиране 
на данни. Запознаване със същността на процеса на компресиране и на декомпре-
сиране на данни.

Разглеждат се различни алгоритми за компресия и се анализират видовете алго-
ритми за компресиране на данни. 

Задачи:
1. Архивиране. Архив. Защо се налага архивиране на данни?
2. Архивиращи програми.
3. Същност на компресирането – алгоритми и видове компресия.
4. Декомпресиране.
5. Примери  и задачи.

Методи на преподаване: беседа, онагледяване и дискусия, практически задачи

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност на 
урока в учебника. Актуализират се усвоени до момента знания. Представят се но-
вите знания. Дискутират се поставените въпроси, правят се демонстрации и се из-
вършват  предложените практически задачи, според темпото на групата. Ползват 
се ресурсите и от диска към учебника.

Урок 13. Използване на архивиращи програми

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока: Запознаване с възможностите на архивиращата 
програма 7-zip.  Ученикът да може да използва конкретна програма за създаване 
на архив от файлове.  Ученикът да умее да разархивира и записва файлове от ар-
хив и да изтрива, добавя или подменя файлове в архив.
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Задачи:
1.  Архивиране с архивираща програма (инсталирана в предни уроци).
2.  Добавяне към архив, разделяне, изтриване на части от архив.
3.  Създаване на саморазархивиращ се архив.
4.  Създаване на парола на архив.
Демонстрации с указания за примерите и изпълнение на поставените задачи. 

Методи на преподаване:  беседа, онагледяване, дискусия, практически задачи

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност 
на урока в учебника. Актуализират се усвоени до момента знания. Представят се 
новите знания. Дискутират се поставените въпроси, правят се демонстрации и се 
работи по предложените практически задачи, според темпото на групата. Ползват 
се ресурсите и от диска към учебника.

Урок 14. Работа с приложни програми

Вид на урока – обобщение

Дидактическа цел на урока:  Затвърждаване на усвоените знания за прилож-
ни програми – инсталиране и деинсталиране, работа с portable версии на приложни 
програми и  възможностите на архивиращата програма 7-zip. 

Предлага се на учениците да разгледат и проучат начини за обобщаване и ана-
лиз на данни чрез инфографика. 

Задачи:
1. Търсене по зададени критерии – линк към свободен софтуер за разучаване, с 

цел изпълнение на поставените задачи в урока.
2. Попълване на таблици.
3. Използването им за изготвяне на инфографика по дефинираните проблеми.

Демонстрации с указания за примерите и изпълнение на поставените задачи. 

Методи на преподаване: беседа, онагледяване, дискусия, практически задачи

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност 
на урока в учебника. Актуализират се усвоени до момента знания. Представят се 
новите знания. Дискутират се поставените въпроси, правят се демонстрации и се 
работи по предложените практически задачи, според темпото на групата. Ползват 
се ресурсите от диска и учебника.
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Урок 15.
Приложни програми  – тест и проверка на знанията

Вид на урока – контрол  и проверка на знанията
Дидактическа цел на урока: Диагностика на степента на усвоените знания 

по темата.

Задачи: Решаване на тестови задачи, чиято цел е създаване на проблемна ситу-
ация, а нейното разрешаване изисква прилагане на преподадените знания.

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност на 
урока в учебника. Актуализират се усвоени до момента знания. Проверява се ни-
вото на усвояемост и придобите знания, умения и отношения. 

Ползват се ресурсите от диска и учебника. 
Препоръчва се последващ анализ на правилните и неправилни отговори с цел 

отстраняване на слабостите.



41

ТЕМА 4.
СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ  
НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

Информация за учителя
Запознаване на учениците с основните етапи при създаване и публикуване на 

информация в интернет и по-точно при създаване на сайт със статично съдържа-
ние. Това е темата с най-много практическа работа, интересна е и е приятна за 
работа с учениците. Запознайте учениците с това какво е уеб сайт и уеб страница, 
разликата между статично и динамично съдържание.

Акцентирайте върху популярни редактори и средства за разработка на уеб сай-
тове и основните им характеристики, като обясните предназначението на HTML 
(HyperText Markup Language). 

Дискутирайте с учениците как да  изберат и да аргументират избора си на тема 
за уеб сайт от предоставен списък с теми и посочвайки целевата аудитория на 
сайта.

Запознайте ги с основните етапи в разработката на уеб сайт (проектиране, раз-
работване, популяризиране и поддръжка на сайт) и им поставете задачи те сами 
да 	проектират уеб сайт по избраната тема. Предложени са набор от задачи, както 
и са направени подробни разработки, примери и упътвания, които да улеснят уче-
ниците при усвояване на понятия, техники и да им помогнат да се справят сами с 
поставените задачи.

За да изгради собствен сайт, ученикът трябва да е запознат с елементите на 
структурата на сайт и техните характеристики, да разграничава елементи на ви-
зуалния дизайн на сайт, да познава основните графични файлови формати за пуб-
ликуване на изображения в интернет както и начини за обработка  и съхраняване 
на графични изображения, на звук и видео с помощта на специализиран софтуер в 
различни формати, подходящи за публикуване в интернет.

Трябва да се обърне внимание 	на  спазването на правните и етичните норми 
при създаване и обработване на графични изображения и публикуването им в ин-
тернет.

На този етап от обучението акцентът се поставя върху създаване на структура 
на сайт, използвайки специализиран софтуер и изграждане на самия сайт. 

Разгледана е и основната структура на всеки уеб документ, която е стандартна 
и се създава автоматично при използване на уеб редактори. При работа с пред-
ложения редактор е необходимо да се обърне внимание на различните изгледи и 
как се превключва от един в друг, както и да се направи аналогия и връзка между 
описанието чрез език HTML на поставените обекти в страницата.

Предвидени са достатъчно упражнения и задачи за придобиване на практически 
умения за работа с уеб редактора и представянето на информацията в страниците 
на сайта. Предложени са различни шаблони за разполагане на обекти, за подреж-
дането им по групи, по функционалност и според удобството за ползване. Важен 
момент е и при проектирането да се предложи добър и интуитивен интерфейс, за 
да е търсен и използваем сайтът от потенциалните потребители.
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По този проблем са поставени различни задачи и в рубриката „Аз мога“, които 
могат да се решават съвместно с учениците, да се поставят за домашна работа 
или за самостоятелно проучване. Ученикът е поставен и в проблемна ситуация да 
проучи сам програма и изпълни задача чрез нея. Това е продиктувано от необхо-
димостта да се потопи в реална ситуация за разрешаване на проблем.

След обучението по темата ученикът трябва да знае последователността от 
стъпки за публикуване на уеб сайт и правилата при избор на домейн и уеб хостинг, 
да може да регистрира сайт в избран уеб хостинг, както и да публикува съдържа-
нието на създадения сайт.

Обърнете внимание и на  отговорността, която носи авторът на сайта за публи-
куваната информация в него. 

Предложеният тест е примерен и е за самопроверка. Вие можете да изготвите 
друг на базата на материалите в урока като е добре да го комбинирате с малки 
практически задачи. Според собствената си визия за обобщаване на знанията и 
контрол, може да предпочетете и повече практически задачи и по-малък процент 
на тестови въпроси за проверка на усвоените знания и придобити умения по те-
мата. 

Урок 16. Специализирани софтуерни средства  
за създаване на уеб сайтове

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Запознаване на учениците с понятието уеб сайт 

– същност, предназначение, видове и начини за създаване. Обясняват се разликите 
в начините на създаване – чрез езика HTML, онлайн и чрез специализиран софту-
ер. Прави се кратко представяне на елементите на езика HTML чрез подходящи 
примери и задачи. Дефинира се разликата между статично и динамично съдържа-
ние на сайт. 

Задачи:
1. Уеб сайт, уеб страница.
2. Видове средства за създаване на уеб страници.
3. Статичен и динамичен сайт.
4. Език HTML – кратко въведение.
5. Примери. 
6. Демонстрация на сайтове с различно по вид съдържание – статично и дина-

мично.

Методи на преподаване: беседа, онагледяване и дискусия

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност 
на урока в учебника. Актуализират се усвоени до момента знания. Дискутират се 
поставените въпроси, правят се демонстрации и се работи по предложените прак-
тически задачи, според темпото на групата. Ползват се ресурсни файлове от диска 
към учебника.
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Урок 17. Специализирани софтуерни средства  
за създаване на уеб сайтове

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока:  Затвърждаване на знанията за специализира-
ни средства за създаване на уеб страници и придобиване на практически умения. 
Експериментиране и  изпълнение на задачите от рубриките „Да направим заедно” 
и „Аз мога”. 

Задачи: Изпълнение на практически задачи.

Методи на преподаване: практическа работа по указанията в учебника и тези 
на учителя

Организация на учебния процес: Ползват се ресурсни файлове от диска към 
учебника, по които следвайки указанията, се изпълняват формулираните задачи. 
Кои от тях да се изпълнят в рамките на учебния час и кои да се дадат за домашна 
работа е по преценка на учителя.

Урок 18. Проектиране на статичен уеб сайт

Вид на урока – нови знания

Дидактическа цел на урока:  Запознаване с принципите и етапите при про-
ектиране на уеб сайт по избраната тема. Въвеждане на понятията – карта на сайт,	
достъпност, елемент на структурата на сайт. Акцентира се върху важността при  
избор и аргументиране избора на тема за уеб сайт от предоставен списък с теми и 
се дискутира върху начина на определяне на целевата аудитория на сайта.

Запознаване с основните етапи в разработката на уеб сайт (проектиране, разра-
ботване, популяризиране и поддръжка на сайт).

Задачи:
1. Тема на сайт – потенциални потребители.
2. Основни принципи при проектиране на сайт – карта на сайт, структура на 

сайт.
3. Видове свързване на страници – линейно, йерархично, кръгово.
4. Сайт – страница.
5. Разработване, популяризиране и поддръжка на сайт. 

Методи на преподаване: беседа, онагледяване и дискусия

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност на 
урока в учебника.  Актуализират се усвоени до момента знания. Дискутират се по-
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ставените въпроси, правят се демонстрации и се работи по предложените практи-
ческите задачи според темпото на групата. Ползват се ресурсни файлове от диска 
към учебника при решаване на задачите от рубриката „Аз мога“.

Урок 19. Проектиране на статичен уеб сайт

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока:  Затвърждаване на усвоените в урока за нови 
знания понятия и принципни положения при създаването на сайт и връзка между 
страниците на сайт.

Методи на преподаване: актуализация на знанията и практическа работа спо-
ред формулираните и предложени задачи в урока.

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност на 
урока в учебника. Чрез подходящи въпроси от учителя и дискутиране на получе-
ните отговори се затвърждават уменията на учениците. Правят се демонстрации и 
се работи по предложените практически задачи, според темпото на групата. Полз-
ват се ресурсни файлове от диска към учебника. В началото учениците наблюдават 
и откриват елементи от структурата на сайт, след това откриват елементи, чрез 
които се популяризира даден сайт. Задача 1. се изпълнява по групи и се дискутират 
идеи и предложения за разширяване на тематиката, както и начини за увеличаване 
на броя на посещенията от потребители. Отново по преценка на учителя се подби-
рат задачите за работа в учебния час и  задачи за самостоятелна работа на опреде-
лената група или индивидуално.

Урок 20. Създаване на структура, визуален дизайн  
и навигационна система на уеб сайт

Вид на урока – нови знания

Дидактическа цел на урока:  Запознаване с елементите на структурата на 
сайт и техните характеристики. Въвеждане на новите понятия – начална страница, 
вътрешна страница, навигационна система, бутон, банер.  Учениците да могат да 
разграничават елементите на визуалния дизайн на сайт. 

Задачи:
1. Начална страница на сайт – именуване.
2. Вътрешни страници на сайт.
3. Навигация.
4. Постоянни заглавия, бутони, изображения.
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5. Форматиране на текст.
6. Списъци и таблици.
7. Линкове – hyper link.

Методи на преподаване: беседа, онагледяване и дискусия

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност на 
урока в учебника.  Актуализират се усвоени до момента знания. Дискутират се 
поставените въпроси, правят се демонстрации и се работи по  предложените прак-
тически задачи, според темпото на групата. Ползват се ресурсни файлове от диска 
към учебника.

Урок 21. Създаване на структура, визуален дизайн  
и навигационна система на уеб сайт

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока:  Упражнение върху изучените принципи и етапи 
при проектиране на уеб сайт по избраната тема. Затвърждаване  на понятията – 
карта на сайт,	достъпност, елемент на структурата на сайт. Акцентира се върху 
важността при избор и аргументиране избора на тема за уеб сайт от предоставен 
списък с теми.

Задачи:
1. Тема на сайт – конкретизиране и определяне на потенциалните потребители 

на сайта.
2. Разработване, популяризиране и поддръжка на сайт. 

Методи на преподаване: практическа работа под контрол на учителя и при 
спазване на инструкции и указания,  онагледяване и дискусия.

Организация на учебния процес: изпълняват се посочените задачи в учебни-
ка.  Актуализират се усвоените до момента знания. Дискутират се поставените въ-
проси, правят се демонстрации и се работи по предложените практически задачи, 
според темпото на групата. Ползват се ресурсни файлове от диска към учебника.
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Урок 22.
Обработка, съхраняване и публикуване на графични 
изображения, звукова и видео информация в интернет

Вид на урока – нови знания

Дидактическа цел на урока: Запознаване с основните графични файлови 
формáти и начините за 	обработка и съхраняване на графични изображения с по-
мощта на специализиран софтуер,  с цел публикуването им в интернет. Акцентира-
не върху методите за  подготовка на звукова и видео информация за публикуване 
в интернет. Да се обърне внимание за  спазване на правните и етичните норми при 
създаване и обработване на графични изображения и публикуването им в интер-
нет. 

Задачи:
1.Графични обекти в уеб страница.
2. Обработка на графични файлове – понятия за цвят, прозрачност, анимация, 

палитра на браузър.
3. Таг за вмъкване на графично изображение в уеб документ.
4. Линкове – hyper link – използване на графични обекти като линкове.
5. Звукова информация и видео информация.

Методи на преподаване: – беседа, онагледяване и дискусия

Организация на учебния процес: следва се логическата последователност 
на урока в учебника. Актуализират се усвоени до момента знания. Дискутират 
се поставените въпроси, правят се демонстрации и се работи по предложените 
практически задачи, според темпото на групата. Ползват се ресурсни файлове от 
диска към учебника за онагледяване на въведените понятия и техники . Дискусии 
по създадени модели и образци.

Урок 23.
Обработка, съхраняване и публикуване на графични 
изображения, звукова и видео информация в интернет

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока: Работа с посочен графичен редактор за обработ-
ка и съхраняване на графични изображения, с цел публикуването им в интернет. 
Упражнение върху методите за  подготовка на звукова и видео информация за 
публикуване в интернет при зачитане на авторските права.
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Задачи:
Промени и работа  по указания върху създаден вече сайт.

Методи на преподаване: практическо упражнение

Организация на учебния процес: Работи се по поставените задачи в рубри-
ките на урока в учебника.  В хода на изпълнение на задачите се актуализират ус-
воените до момента знания. Дискутират се поставените въпроси, правят се демон-
страции и се работи по предложените практически задачи, според темпото на гру-
пата. Провеждат се дискусии по създадени модели и образци. Ползват се ресурсни 
файлове от диска към учебника за упражнение върху обработване и съхраняване 
с помощта на специализиран софтуер на различни формати от цифрови изобра-
жения за публикуване в интернет. Извършва се подготовка на звукова и видео 
информация за публикуване в интернет, при спазване на указанията.

Урок 24.
Създаване и интегриране на компонентите на сайт

Вид на урока – нови знания

Дидактическа цел на урока: Използване на специализиран софтуер за съз-
даване на уеб страници и сайтове, съдържащи текст, изображения, звук, видео, 
връзки към други интернет страници, сайтове и файлове. Тестване на статичен уеб 
сайт. Запознаване на принципите за оценяване на уеб сайт.

Задачи:
1. Запознаване  с уеб редактора – KompoZer.
2. Работа с таблици – създаване, модифициране, редактиране и форматиране.  
3. Хипервръзки.
4. Поставяне на изображения чрез уеб редактор. 
5. Поставяне на звук и видео чрез уеб редактор. 

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация

Организация на учебния процес: Въвеждат се новите понятия и знания и 
се актуализират усвоените до момента знания. Дискутират се възникнали въпро-
си, правят се демонстрации и се работи по предложените практически задачи от 
рубриките на урока. Ползват се ресурсни файлове от диска към учебника за она-
гледяване на въведените понятия и техники. Дискутира се по създадените от уче-
ниците модели и предложените образци. В рубриката „Аз мога“ има задачи, които 
биха могли да се дадат за самостоятелна работа по групи за определен срок и след 
това да се обсъдят. Изпълнението може да се провери от учениците, чрез размяна. 
Тук е важна и ролята на учителя при ръководене и подпомагане на работата на 
учениците.



48

Урок 25 и 26.
Създаване и интегриране на компонентите на сайт

Вид на уроците – упражнение

Дидактическа цел на урока: Да се създаде сайт чрез използване на предста-
вения в предходния урок специализиран софтуер за създаване на уеб страници и 
сайтове. Създаване на интернет страници, съдържащи текст, изображения, звук, 
видео, връзки към други интернет страници, сайтове и файлове. Прилагане на зна-
нията за тестване на статичен уеб сайт. Спазване на принципите за оценяване на 
уеб сайт.

Задачи:
1. Запознаване  с уеб редактора – KompoZer.
2. Работа с таблици – създаване, модифициране, редактиране и форматиране.  
3. Хипервръзки.
4. Поставяне на изображения чрез уеб редактор. 
5. Поставяне на звук и видео чрез уеб редактор. 

Методи на преподаване: демонстрация и практическа работа

Организация на учебния процес: Поставят се задачите за изпълнение и се 
актуализират  усвоените до момента знания. Дискутират се възникнали въпроси, 
правят се демонстрации и се решават предложените практически задачи от рубри-
ките в урока. Ползват се ресурсни файлове от диска към учебника за онагледяване 
на въведените понятия и техники. Дискутират се създадените модели и предложе-
ните образци. Изборът на задачите за изпълнение от предложения списък е според 
виждането на учителя, като той ръководи и подпомага работата на учениците.

Урок 27.
Публикуване на информация в интернет

Вид на урока – нови знания

Дидактическа цел на урока:  Запознаване на учениците с последователността 
от стъпки за публикуване на уеб сайт и правилата при избор на домейн и уеб хос-
тинг. Обяснява се как се регистрира сайт в избран уеб хостинг и технологията за 
публикуване на съдържанието на създадения сайт.

Задачи:
1. Въвеждане на понятията уеб сървър, уеб хостинг и домейн.
2. Правила при избор на домейн и хостинг.
3. Дефиниране на стъпките при публикуване на информация след регистриране 

в хостинг. 
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4. Осъзнаване на отговорността, която всеки автор на сайт носи за публикува-
ната информация.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация

Организация на учебния процес: Въвеждат се новите понятия и знания и се 
актуализират усвоените до момента. Ползват се ресурсните файлове от диска към 
учебника за онагледяване на въведените понятия и техники. Дискутира се по съз-
дадените модели и предложените образци. Изпълняват се последователно задачите 
от рубриката „Да направим заедно“. Дискутират се възникнали въпроси, правят се 
демонстрации и опити.

Урок 29.
Създаване и публикуване на информация в интернет

Вид на урока – контролна работа

Дидактическа цел на урока:  Оценяване на степента на усвояване на знания-
та и уменията за раздела

Задачи:
1. Решаване на тестове от учениците.
2. Изпълнение на малки практически задачи.
3. Анализ на получените резултати.

Методи на преподаване: писмено и  практическо изпитване

Организация на учебния процес: Проверяват се усвоените знания по темата. 
Предложени са тестови задачи за самопроверка, като учителите могат да проведат 
проверката по своя преценка на базата на подобни въпроси и малки фрагменти от 
практически задачи, защото практическите умения и тяхното придобиване са една 
от целите на обучението по информационни технологии в 8. клас. 

В диска към учебника са поместени тестовете с ключ към верните отговори, а 
също така са предложени и линкове към електронни варианти на тестовете.
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ТЕМА 5. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

Информация за учителя

Запознаване на учениците с основните принципи и етапи при работата по про-
ект. Те ще създават сайт със статично съдържание, работейки в екип. 

Това е тема с много самостоятелна и практическа работа, предполагаща инте-
грация на усвоеното до момента по информационни технологии и то не само в 8. 
клас. Учениците са работили по проекти и в прогимназиален етап и технологията 
на работа им е позната в някаква степен. Затова тук се ползват усвоените знания 
и придобитите умения, които след нужната актуализация се систематизират и се 
допълват с нови.

  Разграничават се етапите при разработване на проект и основните роли в 
екипа.

Учениците се запознават с предназначението на технологичните средства за 
организация и реализация на проект в екип и се поставя акцент върху осъзнаване 
на  отговорността на всеки член от екипа при работата по проекта през цялото вре-
ме. Силен акцент се поставя на спазване на законовите норми, етичните правила и 
авторските права при ползване на материали за работа по проект в екип.

Пред учениците се представят различни технологични средства за планиране, 
реализация, документиране и отчитане на проекта, както и особености при избор 
на едни или други, според спецификата на проекта. Важно е всеки ученик осъзнато 
да поема отговорност за изпълнение на дейностите по реализацията на даден про-
ект и да спазва определените срокове.

Основното умение, което трябва да се развие у учениците, е да реализират про-
ект в екип, като използват интернет и други източници на информация, както и да 
участват в публикуването и популяризирането на уеб сайта, съгласно ролята си 
в екипа. Учениците се очаква да придобият и компетентности за изготвянето на 
документацията на проекта.

Даден проект се изработва, за да се представи пред публика, и то по най-добрия 
начин. Затова се предвижда учениците да усъвършенстват компетенциите си да 
представят изготвения от екипа проект. За целта е добре да си изготвят план с 
ролята на всеки член от екипа. В плана да са изброени основните компоненти на 
отчитането на работата по проекта и  да е регламентирано участието на членовете 
на екипа в подготовката на представяне за защита на проекта, както и участието в 
представянето на проекта.

Трябва да се наблегне и на необходимостта от правилно и точно цитиране на  
източниците на използваните материали и технологии в проекта при изготвяне на 
документацията.
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Урок 30. Разработване на  уеб сайт в екип

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока:  Въвеждане на основните понятия  и дейности 

при разработване на проект в екип.

Задачи:
1. Дефиниране на понятията – екип, проект.
2. Обособяване на дейностите – планиране, реализация, оценка и развитие.
3. Видове оценки.
4. Портфолио.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация и практическа работа

Организация на учебния процес: Въвеждане на новите понятия и системати-
зиране на придобитите знания по темата. Ползват се ресурсните файлове от диска 
към учебника за онагледяване на въведените понятия и техники. Изпълняват се 
последователно задачите от рубриката „Да направим заедно“. Дискутират се въз-
никнали въпроси, правят се демонстрации и опити.

Урок 31. Разработване на уеб сайт в екип

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока: Развиване на практически умения за работа в 
екип и неговото сформиране. Разпределяне и планиране на ролите и задачите в 
екипа. 

Задачи:
1. Сформиране на работещ екип.
2. Изпълнение на задачите от урока.
3. Следване на упътванията за правилно изпълнение на поставените задачи.

Методи на преподаване: демонстрация и практическа работа

Организация на учебния процес: Актуализация на усвоените до момента 
знания. Ползват се ресурсни файлове от диска към учебника за онагледяване на 
въведените понятия и техники. Задачите от урока се изпълняват последователно. 
Дискутират се възникнали въпроси, правят се демонстрации и опити.
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Урок 32 и 33. Представяне и защита на проект

Вид на уроците – упражнение

Дидактическа цел на уроците: Практически умения за работа в екип при 
представяне и защита на проекта

Задачи:
1. Представяне на проект.
2. Начини за представяне.
3. Защита на проект.

Методи на преподаване: демонстрация и практическа работа

Организация на учебния процес: Изготвя се план за представянето – вътреш-
но и публично. Дефинират се неговите етапи – разработване на презентация за 
самата разработка. Планират се и се изготвят рекламни материали. Дефинират се 
основните послания в защитата и презентирането.

Ползват се ресурсни файлове от диска към учебника за онагледяване на въве-
дените понятия и техники. Изпълняват се последователно задачите. Дискутират се 
възникнали въпроси, правят се демонстрации и опити.

Урок 34. Работа по проект

Вид на урока – обобщение

Дидактическа цел на урока:  Систематизиране и обобщаване на знанията, 
уменията и компетентностите при работа по проект

Задачи:
1. Актуализация на знанията.
2. Задачи, чието решаване изисква комбиниране на знания и умения по темата.
3. Решаване на ситуации чрез анализ на поставен проблем, свързан с разра-

ботка и защита на проект.

Методи на преподаване: демонстрация и практическа работа

Организация на учебния процес: Изпълняват се задачите, предложени в 
урока. Ползват се ресурсните файлове от диска към учебника за онагледяване на 
въведените понятия и техники. Задачите в урока се изпълняват последователно. 
Дискутират се възникнали въпроси, правят се демонстрации и опити.
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Урок 35. Работа по проект

Вид на урока – контрол и оценка

Дидактическа цел на урока:  Проверка и оценка на придобитите знания, уме-
ния и компетентности по темата

Задачи:
1. Решаване на тестови задачи.
2. Практически задачи, чието решаване изисква комбиниране на знания и уме-

ния по темата, анализ на проблем и разрешаването му.

Методи на преподаване: писмено и практическо изпитване

Организация на учебния процес: Провежда се изпитване на учениците за 
осъществяване на целите на диагностиката.
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ВХОДЯЩ КОНТРОЛ

Име, фамилия ...........................................................................................................

Клас ........................ Номер ..................

1. Дадена е компютърна конфигурация Intel Core i3-5005U 2.0 GHz, HDD: 1000 GB, 
RAM: DDR2-800 a-data 2.0 GB, Оптично у-во: DVD-RW, VGA: nVidia GeForce 
920M 2.0 GB. Каква е тактовата честота на процесора? 
а) 2.0GB        б) 2.0GHz        в) 2.2GB        г) 2.2GHz

2. Дадена е компютърна конфигурация Intel Core i3-5005U 2.2 GHz , HDD: 1000 GB, 
 RAM: 6 GB, Оптично у-во: DVD+/–RW , VGA: nVidia GeForce 920M 2.0 GB. 
Оптичното устройство е с характеристики: 
а) капацитет до 4,7 GB, запис и четене на данни
б) капацитет 700 МB, запис на данни
в) капацитет 700 МB, запис и четене на данни
г) капацитет 4,7 GB, четене на данни

3. 3 МВ на колко бита са равни?
а) 3*1024*1024B      б) 8*1024*1024B      в)  3*1024*1024*8b      г) 3*1024B

4.  За да се изтрият непоследователни редове от таблица в Excel, е необходимо те 
да се маркират предварително, като:
а) се посочват с мишката и клавиш Shift
б) се посочват с мишката и  с клавиш Ctrl или десен бутон, изпълнява се ко-
мандата Delete
в) се поставя текстовият маркер в първата клетка и клавиш Shift се натиска 
постоянно
г) се поставя текстовият маркер в първата клетка и клавиш Ctrl се натиска по-
стоянно

5.  За да се вмъкне символът „≠“ в текст, се избира команда
а) Insert
б) Symbol
в) Insert/Symbol/символът „≠“
г) Insert/Symbol/MoreSymbols/Special Characters/символ „≠“

6.  Поставяне на рамка на документ в програмата MS-Word се осъществява с ко-
манда:
а) Design/Page Borders
б) Design /Page Borders/Page Border /Apply to: Table
в) Design/Page Borders/Page Border/Apply to:  Whole document
г) Insert/Page Break 
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  7.  За да се раздели една клетка от таблица в програмата MS-Word на редове и 
колони, командата е:
а) Merge Cells
б) Delete Cells
в)  Split Cells
г) една клетка може да бъде разделена само на редове, но не и на колони

  8.  За да се обединят няколко клетки в една от таблица в програмата MS-Word, се:
а) маркират клетките и с десен бутон се избира Merge Cells
б) маркират първата и последната клетка от областта и с десен бутон се избира 
Split Cells
в) маркират клетките и с десен бутон се избира Split Cells
г) поставя текстовият маркер в първата клетка и с десен бутон се избира Merge 
Cells

  9.  Подреждането на данни се нарича: 
а) въвеждане б) маркиране в) сортиране г) копиране

10. Кои от изброените данни НЕ са текстови? 
а) &А&4 б) 12март2017 в)  A4 г) 0205314455

11. За да се разположи текст на няколко реда в една клетка в програмата MS-Excel, 
се избира: 
а) Merge Cells  б) Shrink to fit в) Insert Cells г) Wrap text

12. С команда Print за таблица в програмата MS-Excel НЕ се отпечатват:
а) само маркирани клетки б) само активни клетки, които имат border
в)  формули и функции г) редове и колони

13. Допълнете изречението:
Пикселът има характеристики ...  и  ...
а) контраст и яркост б) разделителна способност и DPI
в) цвят и интензитет г) цвят и яркост

14. Анимация се нарича: 
а) eфект на слайд в програмата Power point
б) вмъкнат артистичен текст
в) смяна на слайдове в програмата Power point
г) бързо, последователно показване на неподвижни обекти, създавайки илюзия 
за движение

 
15. Файл с разширение *.ppts е:

а) слайд шоу б) таблица
в) текстов документ г) изображение
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16. За да изберете формат на запис на файл, е необходимо за командата Save As да 
зададете:
а) може да се избере команда Save б) Name
в)  Tools/type г) Save as type

17. Номерирайте действията, които трябва да извършите, за да прехвърлите текст 
от един текстов документ в друг.

 Маркира се текстът.
 Отваря се текстовият документ – източник.
 Изпълнява се командата Paste.
 Отваря се документът – приемник.
 Изпълнява се командата Copy.
 Поставя се текстовият маркер на избраното място.
 Активен е прозорецът с документа приемник.

18. Номерирайте действията, които трябва да извършите, за да вмъкнете диагра-
ма в презентация.

 Отворете файла, съдържащ презентацията.
 Диаграмата се форматира – подравнява, поставя се рамка.
 Избира се видът на диаграмата.
 Маркира се слайдът, на който ще се вмъква диаграма.
 Въвеждат се данните за вмъкване.
 Видът на диаграмата може да се смени от Column на Pie.

Отговори:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Б А В Б В В В А В Г Г В В Г А Г

Зад. 17
2 – Маркира се текстът.
1 – Отваря се текстовият документ – източник.
7 – Изпълнява се командата Paste.
4 – Отваря се документът приемник.
3 – Изпълнява се командата Copy.
6 – Поставя се текстовият маркер на избраното място.
5 – Активен е прозорецът с документа приемник.
Зад. 18
1 – Отворете файла, съдържащ презентацията.
5 – Диаграмата се форматира – подравнява, поставя се рамка.
3 – Избира се видът на диаграмата.
2 – Маркира се слайдът, на който ще се вмъква диаграма.
4 – Въвеждат се данните за вмъкване.
6 – Видът на диаграмата може да се смени от Column на Pie.


