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Уважаеми учители,

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

Учебният комплект по информационни технологии за 6. клас се състои 
от учебник със CD, електронен вариант на учебника и книга за учителя.

В учебника ще намерите уроци за нови знания, за упражнение и за 
обобщение.

Уроците за нови знания са комбинирани. Освен предвидения теорети-
чен материал, те съдържат примери и задачи за практическо прилагане на 
знанията от урока. Голяма част от новите понятия и дейности в тях са пред-
ставени чрез рубриката  Да направим заедно, която ви дава възможност да 
провеждате обучението с активното участие на учениците. Тя е отбелязана 
с цветен фон и предполага демонстрационна форма на обучение. В същото 
време в нея са включени и подробни обяснения за последователността на 
работа, които не са предназначени за учителя. Този подход предоставя на 
всеки учител варианти за провеждане на урока – самият той да направи де-
монстрацията, да я изпълнява едновременно с учениците или да я даде под 
формата на самостоятелна работа. Обясненията са достатъчно подробни и 
дават възможност на учениците да работят активно с учебника, ако имат 
желание или необходимост от това. В края на този тип уроци в рубриката 
Аз мога са предложени задачи за самостоятелна работа. Тези задачи може-
те да се давате за домашна работа.

Уроците за упражнение и за обобщение съдържат задачи за практичес-
ко прилагане на усвоения материал под контрола и със съдействието на 
учителя. 

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

Компактдискът съдържа необходимите ресурси, както за уроците за 
нови знания, така и за упражненията и обобщенията.

Електронният учебник предлага по детайлни обяснения за начина на 
изпълнение на част от демонстрациите и задачите под формата на илюстри-
рани текстове, презентации и видеоклипове. В него ще намерите и допъл-
нителни ресурси за демонстрация, дидактични игри, примерни решения на 
задачи,  допълнителни задачи за диференцирана работа с учениците. 

В тази книга ви предлагаме примерно годишно тематично разпределе-
ние, примерни тестове за входящ, за текущ и за изходящ контрол, а също и 
методически указания по теми.

Пожелаваме ви успешна работа и удовлетворяващи резултати.

Авторите
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УТВЪРДИЛ 

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

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Уроци за нови знания и умения (комбинирани уроци) НЗ 19 часа

Уроци за упражнения и практически дейности У 8 часа

Уроци за обобщение и преговор О 2 часа

Уроци за контрол и оценка К 3 часа

Резерв учебно време 2 часа

Годишен хорариум: 34 часа

Срочен: І срок – 18 седмици X 1 час седмично = 17 часа + 1 час резерв
               ІІ срок – 16 седмици X 1 час седмично = 15 часа + 1 час резерв
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Срок
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единица
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на
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учебна програма
Нови 

понятия

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

1 2 3 4
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

Инструктаж и 
установяване на 
входното ниво

K

ТЕМА 1. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Основни единици за 
измерване на инфор-
мация

НЗ Изброява и сравнява основни единици за 
измерване на информация.
Обяснява разликата между единиците за 
количество байтове (килобайт – кибибайт, 
мегабайт – мебибайт и т.н.).
Дава примери за използването на основ-
ните единици.

бит; байт 

2. Операционна 
система. Файлова 
структура на 
организация на 
данните

НЗ Описва предназначението на операцион-
ната система.
Обяснява възможността за настройки на 
операционната система на ниво потреби-
телски интерфейс – промяна на лентата за 
задачи, стартово меню.
Описва файлова структура на организация 
на данните.
Извършва основни операции с файлове и 
папки, като използва програма за управле-
ние на файловата система – създаване на 
папки, създаване на файлова структура, 
копиране и преместване на файлове и 
папки.
Задава коректни имена на папки.
Преименува файлове и папки.

операционна 
система; 
контролен
панел; 
файлова струк-
тура.
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктуриране на 
учебно съдържание и 

др.)

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмен-

тариум
форми

5 6 7 8 9

Инструктиране на ученици-
те за работа в компютърен 
кабинет и диагностициране на 
входното ниво

Входящ 
контрол

Тест

Познава основните единици за 
измерване на информация.
Изброява и сравнява основ-
ните единици за измерване на 
информация.
Обяснява разликата между 
единиците за количество ин-
формация.
Дава примери за използване на 
основните единици за измерва-
не на информация.
Сравнява файлове по големи-
на.

Mатематика беседа; 
практически 
дейности

Устни изпитва-
ния

Описва предназначението на 
операционната система.
Познава и обяснява възможни-
те настройки на операционната 
система.
Променя лентата за задачи и 
стартовото меню.
Описва файловата организация 
на данните.
Извършва основни опиерации 
с файлове и папки – създаване, 
копиране и преместване.
Задава коректни имена на пап-
ки и файлове.
Преименува файлове и папки;

беседа; 
практически 
дейности

Устно и практи-
ческо изпитване
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С
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а

1 2 3 4
3. Носители на ин-
формация и файлови 
формати

НЗ Използва различни носители на информа-
ция при работа с файлове.
Разпознава основните файлови формати 
за текст, графика, презентации, аудио и 
видео.
Свързва файлови формати със софту-
ерните приложения, в които могат да се 
използват.
Демонстрира различно представяне на 
файлове, папки и визуализиране на разши-
ренията.

ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
4. Въвеждане и реда-
ктиране на текст
на български и на 
чужд език

НЗ Избира език, на който да въвежда текст от 
клавиатурата.
Въвежда и редактира текст на български и 
чужд език.
Съхранява текстов документ в различни 
файлови формати.

избор на език

5. Вмъкване и форма-
тиране на графични 
изображения от биб-
лиотека и файл

НЗ Вмъква, форматира и позиционира в текс-
тов документ изображения от библиотека 
и файл.
Избира подходящ размер и разположение 
на графично изображение спрямо текст.
Създава документ, като използва текст и 
графични изображения.

6. Упражнение У

7. Търсене и замяна 
на текст.
Търсене и получаване 
на помощна инфор-
мация

НЗ Търси и заменя текст в текстов документ 
чрез задаване на определени критерии.
Търси и получава помощна информация.
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктуриране на 
учебно съдържание и 

др.)

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмен-

тариум
форми

5 6 7 8 9
Използва различни носители 
на информация при работа с 
файлове.
Разпознава основните файло-
ви формати за текст, графика, 
аудио, видео и презентации.
Свързва файлови формати със 
софтуерните приложения, с 
които могат да се използват.

беседа; 
практически 
дейности

Практическо 
оценяване

Избира език, на който да въ-
вежда текст от клавиатурата.
Въвежда текст на български и 
чужд език.
Редактира текст на български и 
чужд език.
Съхранява текстов документ в 
различни файлови формати.

БЕЛ, Чужд 
език

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

Вмъква изображение в тек-
стов документ от библиотека и 
файл.
Форматира и позиционира изо-
бражение в текстов документ.
Избира подходящ размер и 
разположение на графично 
изображение спрямо текст в 
текстов документ.
Създава текстов документ, 
използвайки текст и изображе-
ния.

БЕЛ беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

БЕЛ, 
География и 
икономика, 
История и 
цивилизации

самостоя-
телно ре-
шаване на 
задачи

Практически 
изпитвания

Търси текст в текстов доку-
мент по зададени критерии.
Заменя текст в текстов доку-
мент по зададени критерии.
Търси и получава помощна 
информация.

БЕЛ беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Практически 
оценявания
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ец
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м
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1 2 3 4
8. Форматиране на 
страница и отпечатва-
не на текстов докумен

НЗ Задава характеристики на страницата на 
текстовия документ.
Задава номерация на страници в текстов 
документ.
Задава настройки на принтера за печат.
Описва отпечатването на текстов доку-
мент, съдържащ няколко страници, зада-
вайки броя копия, избора на страници за 
печат, последователността на отпечатване.
Форматира страница по зададено описа-
ние.

размер и 
ориентация на 
листа;
размер на тек-
стово поле;
номерация на 
страници.

Контролна работа К

ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
9. Създаване на табли-
ца по модел с данни от 
различен тип. Формат 
на представяне на 
данните.

НЗ Създава електронни таблици по конкретен 
модел.
Прилага различни формати на данните.
Познава често срещани проблеми, свър-
зани с въвеждането на данни от различен 
тип.

формат на 
данни; 
тип на дан-
ни – числов, 
валутен, дата 
и час, процент, 
текстов.

10. Упражнение У

11. Формули за 
извършване на ари-
тметични действия 
с въведените данни. 
Функции: сумиране,
средно аритметично, 
максимум и минимум

НЗ Извършва основни аритметични действия 
с въведени данни в електронна таблица
определя реда на операциите в аритмети-
чен израз.
Прилага вградени функции (формули) за 
извършване на пресмятания.

вградена функ-
ция (формула); 
област.

12. Упражнение У
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктуриране на 
учебно съдържание и 

др.)

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмен-

тариум
форми

5 6 7 8 9
Задава характеристики на стра-
ница на текстов документ.
Задава номерация на страници 
в текстов документ.
Задава настройки на принтера 
за печат.
Оформя страница по зададено 
описание.

БЕЛ беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Практически 
оценявания

Текущ кон-
трол

Тест, практиче-
ско изпитване

Създава електронни таблици 
по зададен модел.
Познава и прилага различни 
формати на данните.
Познава често срещани про-
блеми, свързани с въвеждането 
на данни от различен тип.

беседа; де-
монстрация; 
практически 
дейности

Практически 
оценявания

Математика самостоя-
телно ре-
шаване на 
задачи

Практически 
изпитвания

Извършва основните арит-
метични действия с въведени 
данни в електронна таблица.
Знае реда на операциите в 
даден аритметичен израз.
Прилага вградени функции 
(формули) за извършване на 
пресмятания.
Осъзнато използва вградените 
функции. 

Математика беседа; де-
монстрация; 
практически 
дейности

Практически 
оценявания

Математика самостоя-
телно ре-
шаване на 
задачи

Практически 
изпитвания
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ец

С
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м
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1 2 3 4
13. Характеристики 
на оформлението на 
клетките и данните

НЗ Задава различни характеристики за 
оформлението на клетка и данните в нея: 
шрифт, размер, подравняване, ориента-
ция, рамка, цвят на рамка и клетка.
Използва средствата за автоматично фор-
матиране на клетките.
Прави разлика между форматиране на 
клетка и съдържание и формат на данните.

рамка; ориен-
тация на текст 
в клетка; раз-
положение на
съдържанието 
в клетка

14. Упражнение У

15. Обобщение О

 ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ТЕМА 4. РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
16. Основни файлови 
формати при създа-
ване и обработка на 
изображения

НЗ Разпознава основни файлови формати, 
използвани при създаването и обработка-
та на изображения.
Запазва изображения в различни графич-
ни формати.
Разпознава растерни и векторни изобра-
жения.
Избира графичен файлов формат в зави-
симост от предназначението на изображе-
нието – за печат или за визуализиране на 
екран.

графични фай-
лови формати 
– bmp, gif, jpg, 
tiff, png;
прозрачност; 
растерна гра-
фика; векторна 
графика 

17. Въвеждане на изо-
бражение чрез скенер 
или цифров фотоапа-
рат.
Обработване и запаз-
ване на изображение

НЗ Описва процеса на сканиране, обработва-
не и запазване на изображение.
Дава пример за начин на прехвърляне на 
изображение от цифров фотоапарат на 
компютър.

скенер; цифро-
ва фотография;
разделителна 
способност.

18. Инструменти за 
промяна на графично 
изображение

НЗ Използва инструменти за промяна на гра-
фично изображение на ниво цяло изобра-
жение 

ориентация; 
контраст; 
яркост; освете-
ност
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктуриране на 
учебно съдържание и 

др.)

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмен-

тариум
форми

5 6 7 8 9
Задава характеристики за оф-
ормление на клетка и данните 
в нея – шрифт, размер, под-
равняване, ориентация, рамка, 
цвят на рамка и клетка.
Използва средствата за автома-
тично форматиране на клетки-
те.
Прави разлика между формати-
ране на клетка и съдържание и 
формат на данни.

Математика, 
Технологии и 
предприема-
чество

беседа; де-
монстрация; 
практически 
дейности

Практически 
оценявания

Математика, 
География и 
икономика

самостоя-
телно ре-
шаване на 
задачи

Практически 
изпитвания

практически 
дейности

Практически 
оценявания

Разпознава основни графични 
файлови формати.
Запазва изображения в различ-
ни графични формати.
Прави разлика между компре-
сия със и без загуба на качест-
во на изображение.
Разпознава растерни и вектор-
ни изображения.
Избира графичен файлов фор-
мат в зависимост от предназна-
чението на изображението – за 
печат или за визуализиране на 
екран.

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

Описва процеса на сканиране, 
обработване и запазване на 
изображение.
Познава начина на прехвърля-
не на изображение от цифров 
фотоапарат на компютър.

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

Използва инструменти за про-
мяна на графично изображение 
на ниво цяло изображение.

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески дейнос-
ти

Устни и практи-
чески изпитва-
ния
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(компетентности на ученика) на ниво 
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С
ед

м
иц
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1 2 3 4
19. Подготовка на 
графично изображе-
ние за публикуване в 
различни медии

НЗ Променя разделителната способност и 
размерите на графично изображение с цел 
публикуване в различни медии.

20. Упражнение У

ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
21. Създаване на пре-
зентация по зададена 
съдържателна част.
Форматиране на гра-
фични и текстови
обекти

НЗ Създава презентация по зададена тема.
Вмъква в презентация графични обекти.
Форматира графични и текстови обекти в 
презентация.

22. Упражнение У

23. Анимационни 
ефекти на слайд. На-
стройки на дизайна.
Използване на звуко-
ви файлове и
звукови ефекти. Про-
меняне на времетрае-
не на слайд. 

НЗ Използва готови анимационни ефекти на 
ниво съдържание на слайд.
Избира анимационен ефект за преход и 
задава времетраене на слайд.
Идентифицира ситуации, в които са 
допуснати грешки при създаването на 
презентация.
Оформя компютърна презентация в есте-
тически завършен вид, като прилага умело 
съчетаване на цветовете в нейния шаблон 
за дизайн и цветова схема.

анимационна 
схема;
анимационен 
ефект; цветова 
схема.

24. Упражнение У Избира подходящ звуков файл или прави 
свой запис за включване в презентация.
Вмъква и настройва звуков ефект към 
слайд или група от слайдове.
Избира анимационен ефект за преход и 
задава времетраене на слайд.

звуков ефект
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктуриране на 
учебно съдържание и 

др.)

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмен-

тариум
форми

5 6 7 8 9
Променя разделителната 
способност и размерите на 
графично изображение с цел 
публикуване в различни медии.

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески дейнос-
ти

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

самостоя-
телно ре-
шаване на 
задачи

Практически 
изпитвания

Създава презентация по зада-
дена тема.
Вмъква в презентация графич-
ни обекти.
Форматира графични и тексто-
ви обекти в презентация.

БЕЛ, Геогра-
фия и иконо-
мика

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

БЕЛ, История 
и цивилиза-
ции, Техноло-
гии и пред-
приемачество, 
Изобразител-
но изкуство

самостоя-
телно ре-
шаване на 
задачи

Практически 
изпитвания

Избира анимационен ефект за 
преход.  
Идентифицира ситуации, в 
които са допуснати грешки при 
създаването на презентация.
Оформя компютърна презен-
тация в естетически завършен 
вид.
Прилага умело съчетаване на 
цветовете.

БЕЛ, История 
и цивилиза-
ции

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

Избира подходящ звуков файл 
за включване в презентация.
Прави свой запис за включване 
в презентация.
Вмъква и настройва звуков 
ефект към слайд или група от 
слайдове.
Избира анимационен ефект за 
преход.
Задава времетраене на слайд.

БЕЛ, Човекът 
и природата, 
Музика

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности;
самостоя-
телно ре-
шаване на 
задачи

Устни и практи-
чески изпитва-
ния
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ТЕМА 6. ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

25. Същност на гло-
балната мрежа интер-
нет. Основни начини 
за достъп до интернет

НЗ Описва същността на интернет като гло-
бална компютърна мрежа.
Изброява и обяснява основните начини за 
достъп до интернет.
Отваря уеб сайт с различни браузери;
Създава и използва указател на полезни 
интернет адреси.

модем; достъп; 
потребителско 
име;
парола.

26. Средства за ко-
муникация в реално 
време. Правила за 
сигурност на децата в 
интернет

НЗ Познава възможностите за комуникация в 
реално време в интернет.
Описва настройки на софтуер за комуни-
кация в реално време с цел осигуряване на 
сигурност.
Познава и спазва правилата за безопасно 
поведение в интернет грешки. 

разговори в 
реално време
профил;
псевдоним

27. Търсене на ма-
териали по зададена 
тема на български и 
на чужд език.
Авторски права по 
отношение на инфор-
мация, публикувана в 
интернет

НЗ Записва на локален диск информация, 
намерена в интернет.
Създава кратка презентация или текстов 
документ с материали, намерени в интер-
нет и други източници.
Използва уеб базиран електронен речник 
за превод на текст.
Зачита авторските права на готовите мате-
риали, които използва.
Цитира коректно информационните източ-
ници.
Спазва баланс между съдържание и илюс-
тративен материал.

интегриран 
документ; ав-
торски права; 
лиценз; цитат; 
цитиране

28. Упражнение У
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктуриране на 
учебно съдържание и 

др.)

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмен-

тариум
форми

5 6 7 8 9

Описва същността на интернет 
като глобална компютърна 
мрежа.
Изброява основните начини за 
достъп до интернет.
Обяснява основните начини за 
достъп до интернет.
Отваря уеб сайт с различни 
браузери.
Създава и използва указател на 
полезни интернет адреси.

Чужд език беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

Познава възможностите за 
комуникация в реално време в 
интернет.
Описва настройки на софтуер 
за комуникация в реално време 
с цел осигуряване на сигур-
ност.
Познава правилата за безо-
пасно поведение в интернет 
грешки.
Спазва правилата за безопасно 
поведение в интернет грешки.

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

Записва на локален диск ин-
формация, намерена в интер-
нет.
Създава кратка презентация 
или текстов документ с мате-
риали, намерени в интернет и 
други източници.
Използва уеб базиран електро-
нен речник за превод на текст.
Зачита авторските права на 
готовите материали, които 
използва.
Цитира коректно информа-
ционните източници.
Спазва баланс между съдържа-
ние и илюстративен материал.

БЕЛ, Чужд 
език, Геогра-
фия и иконо-
мика

беседа; 
демонстра-
ция; практи-
чески 
дейности

Устни и практи-
чески изпитва-
ния

Музика, БЕЛ самостоя-
телно ре-
шаване на 
задачи

Практически 
изпитвания
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29. Обобщение О

Контролна работа 
(изходно ниво)

К

Пояснителни бележки: 

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година 
и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и 
спецификата на образователната среда. 

2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището 
преди началото на учебната година. 

3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното 
разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас. 

4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици 
по заповед на министъра за графика на учебното време. 

5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в 
дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на 
урока в учебника или темата в учебната програма. 

6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица 
в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение. 

7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките 
на конкретната урочна единица. 

8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).  
9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упраж-

нения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма в съответствие с 
предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни 
връзки“ на съответната учебна програма. 

10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната 
тема на урочната единица, но може и да са ориентирани върху цял раздел) при спазване на ДОС за 
оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности 
(домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на 
съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми 
за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.  

11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи 
на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таб-
лица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното 
процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината. 



19

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
(дидактически 

средства, 
преструктуриране на 
учебно съдържание и 

др.)

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)

методи и 
инструмен-

тариум
форми

5 6 7 8 9
Практически 
дейности

Практически 
оценявания

Изходящ 
контрол

Тест

Разработил:.............................................
(Име, фамилия, подпис)
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Дидактическа цел: Запознаване с основните 
единици за измерване на информация. Изброява-
не и сравняване на основните единици за измер-
ване на информация. Сравняване на файлове по 
големина.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да познава основните единици за измерване 

на информация.
• Да изброява основни единици за измерване на 

информация.
• Да сравнява основни единици за измерване на 

информация.
• Да обяснява разликата между единиците за 

количество информация (килобайт – кибибайт, 
мегабайт – мебибайт и т.н.).

• Да дава примери за използване на основните 
единици за измерване на информация.

• Да сравнява файлове по големина.

Методи на преподаване и учене: беседа, дис-
кусия, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Знанията за двоичното кодиране на информа-

цията ще са необходими както за изясняване на 
разликата между десетичните и двоичните пред-
ставки, така и при изучаване на параметрите на 
растерното изображение и графичните файлови 
формати. Затова е добре да се обърне повече вни-
мание на двоичното кодиране.

Любопитно: Със средствата на математика-
та е доказано, че за кодиране на информацията 
най-подходяща би била бройна система с основа 
числото e ≈ 2,72. Логично би било в компютри-
те да се използва троична а не двоична система. 
Правени са такива опити, но двоичната систе-
ма е предпочетена по технически съображения 
– по-проста конструкция и по-добра защита от 
външни смущения, като промяна на температура-
та, захранването и електромагнитни полета.

Учителят представя новите знания на учени-
ците под формата на беседа, по време на която с 

въпроси се припомня изученото в 5. клас по ин-
формационни технологии и се поддържа активно-
то участие на учениците. Акцентира се на новите 
понятия, които в учебника са откроени. За улесне-
ние при въвеждане и обясняване на новите поня-
тия в учебника са предложени въпроси и задачи, с 
които да предизвикате интереса и активността на 
учениците. 

Обърнете им внимание върху разликата между 
единиците за измерване на информация. Наблег-
нете на факта, че двоичното кодиране на инфор-
мация ще им е необходимо при изучаване на пара-
метрите на растерните изображения и графичните 
файлови формати. 

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

Задачите в рубриката „Аз мога“ са подбрани с 
цел да упражнят и затвърдят новите знания. Зада-
чи 1 и 2 са за самостоятелна работа в тетрадките 
на учениците. Задачи 3, 4 и 5 са за устно решаване 
и обсъждане на решението. 

Междупредметни връзки: математика

Оценяване: устни изпитвания
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Дидактическа цел: Запознаване с предназна-
чението на операционната система и с основните 
Ӝ функции. Познаване на основните настройки на 
операционната система на ниво потребителски 
интерфейс. Извършване на основни операции с 
файлове и папки.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да описва предназначението на операционна-

та система.
• Да познава и обяснява възможните настройки 

на операционната система на ниво потребителски 
интерфейс.

• Да променя лентата за задачи и стартовото 
меню.

• Да описва файловата организация на данните.
• Да извършва основни опиерации с файлове и 

папки, като използва програма за управление на 
файловата система.

• Да задава коректни имена на папки и файлове.
• Да преименува файлове и папки.

Методи на преподаване и учене: беседа, дис-
кусия, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Учителят обяснява понятието операционна сис-

тема и функциите Ӝ чрез примери от ежедневието. 
Припомня чрез въпроси, изученото за файлове и 
папки от 5. клас и прави демонстрация. Добре е 
по време на демонстрацията учениците да работят 
на своите компютри, като повтарят действията на 
учителя, за да следят реално резултата от всяка 
показана дейност.  

Обърнете внимание на учениците, че в Windows 
10 има ново приложение за настройки – Settings, 
но е запазено и старото – Control Panel. В урока 
е показана работата с Control Panel. Наблегнете 
на това, че експериментирането с функциите на 
Control Panel и Settings може да доведе до нару-
шение на работата на Windows или до загуба на 
информация. 

В задача 1 е предвидено учениците самостоя-
телно да проучат разликите между двете прило-
жения Settings и Control Panel. Задача 2 е за прак-
тическа работа. Задача 5 е за устно решаване и 
обсъждане на решението. Задача 4 е за работа с 
диска към учебника. Задача 3 може да се даде за 
домашна работа. 

Оценяване: устно и практическо изпитване

Урок 2. Операционна система. Файлова структура на организация на 
данните
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Дидактическа цел: Използване на различни 
носители на информация при работа с файлове. 
Разпознаване на основните файлови формати за 
текст, графика, презентация, аудио и видео. Де-
монстрация на различно представяне на файлове 
и папки. 

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да използва различни носители на информа-

ция при работа с файлове.
• Да разпознава основните файлови формати за 

текст, графика, презентации, аудио и видео.
• Да свързва файлови формати със софтуерни-

те приложения, в които могат да се използват.
• Да демонстрира различно представяне на фай-

лове и папки и визуализиране на разширенията.

Методи на преподаване и учене: беседа, дис-
кусия, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Учителят демонстрира, а учениците заедно с 

него изпълняват стъпките по работата с файлове 
и папки посредством File Explorer. Препоръчи-
телно е да се покажат всички възможности на File 
Explorer.

Задачи 1 и 3 са за самостоятелна работа в те-
традката. Задачи 3 и 4 са за работа с диска към 
учебника. За изпълнението на задачи 5 и 6 се из-
исква предварително учениците да си подготвят 
и носят снимки на домашни любимци. За целта 
предишния час им задайте като домашно да си до-
несат подходящи снимки. При необходимост из-
ползвайте снимките, които се намират на диска в 
папка OS/Pets. 

Оценяване: практически изпитвания
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Урок 3. Носители на информация и файлови формати
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Дидактическа цел: Запознаване с основните 
понятия и правила при въвеждане и редактира-
не на текстов документ. Съхраняване в различни 
файлови формати.

Цели и задачи:
Ученикът да може: 
• Да инсталира клавиатурната подредба.
• Да избира клавиатурната подредба на съот-

ветния език.
• Да спазва основни правила при въвеждане на 

компютърен текст – отделяне на думи, поставяне 
на препинателни знаци, нов ред и нов абзац. 

• Да въвежда текст на български език.
• Да въвежда текст на чужд език.
• Да вмъква липсващи от клавиатурата букви.
• Да включва автоматичната езикова проверка 

при въвеждане на текст.
• Да поправя допуснати правописни грешки.
• Да съхранява текстови документи в различни 

файлови формати.
• Да прави разлика между текстовете, записани 

в различни файлови формати.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Припомнете на учениците основните структур-

ни единици. Припомнете и как се зарежда файл в 
текстообработваща програма. Покажете им как 
става изборът на клавиатура от контролния панел 
на операционната система. Обърнете им внима-
ние как става изборът на клавиатурна подредба на 
български и чужд език и им покажете и клавишни-
те комбинации за превключването им. 

С помощта на практическите упражнения им 
насочете вниманието  към вградената програма в 
офис пакета за проверка и корекция при въвежда-
нето на текст. Покажете им различните файлови 
формати за записване и съхраняване на текстов 
документ. 

Оценяване: практически изпитвания

ТЕМА 2: КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
Урок 4. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език
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Дидактическа цел: Вмъква, форматира и по-
зиционира в текстов документ изображения от 
библиотека и файл. Избира подходящ размер на 
изображенията. Създава документ, съдържащ 
текст и графични изображения.

Цели и задачи: 
Ученикът да може: 
• Да вмъква изображение в текстов документ от 

библиотека.
• Да вмъква изображение в текстов документ от 

файл.
• Да форматира изображение.
• Да позиционира изображение.
• Да избира размер на изображението.
• Да създава документ, съдържащ текст и гра-

фични изображения.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
С помощта на практическите упражнения по-

кажете на учениците как да вмъкнат подходящи 
изображения от библиотеките на офис пакета. 
Запознайте ги с начина за сваляне и съхранение 
на изображение от интернет и с вмъкването му от 
файл в текстов документ.  Покажете им нагледно 
как се форматират и позиционират графичните 
изо бражения. Задачите към урока дават възмож-
ност учениците да упражнят и затвърдят знанията 
за позициониране и форматиране на графично из-
ображение в текстов документ.  

В Office 2016 няма библиотека с изображения 
или икони. Такива има само в по-старите версии 
и в Office 365. Може да предложите на учениците 
допълнителна задача, в случай че работят с такава 
версия.

Оценяване: практически изпитвания
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Дидактическа цел: Въвежда текст и вмъква, 
форматира и позиционира изображения от биб-
лиотека и файл в него. Избира подходящ размер 
на изображенията. Създава документ, съдържащ 
текст и графични изображения.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да избира клавиатурната подредба на съот-

ветния език.
• Да спазва основни правила при въвеждане на 

компютърен текст – отделяне на думи, поставяне 
та препинателни знаци, нов ред и нов абзац 

• Да въвежда текст на български език.
• Да въвежда текст на чужд език.
• Да вмъква изображение в текстов документ от 

библиотека.
• Да вмъква изображение в текстов документ от 

файл.
• Да форматира изображение.
• Да позиционира изображение.
• Да избира размер на изображението.
• Да създава документ, съдържащ текст и гра-

фични изображения.

Методи на преподаване и учене: самостоя-
телна работа

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: Важно е уче-
ниците да осъзнаят, че правилно написаният текст 
и естетичното му оформление въздействат поло-
жително и оказват по-голям ефект и респект вър-
ху потребителя му. Добре е да могат да откриват 
и коригират грешки в текстове. Да могат да търсят 
подходящи изображения, които да вмъкнат в тек-
стовия документ. Всеки документ трябва да е добре 
и естетически подреден и оформен и да съдържа 
подходящи по размер и форма изображения и текст.

Приложените задачи включват елементи от 
последните уроци за нови знания с цел тяхното 
затвърждаване. Предвидени са за самостоятелно 
решаване на проблема от учениците. Част от уп-
ражненията могат да се използват и за практиче-
ско оценяване. 

На работещите по- бързо ученици можете да да-
дете по-дълъг текст с цел подобряване на тяхна-
та бързина и точност, а на изоставащите ученици 
може да помогнете да усвоят базови умения.

Междупредметни връзки: БЕЛ, История и 
цивилизации, География и икономика, Човекът и 
природата

Оценяване: практически изпитвания
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Дидактическа цел: Ученикът да се научи да 
търси и заменя текст в документ по предварител-
но зададени критерии.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да търси текст в текстов документ по зададе-

ни критерии.
• Да заменя текст в текстов документ.
• Да запознае с възможностите на менюто за 

търсене и замяна на текст.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
С помощта на практическите упражнения пока-

жете на учениците как се използват инструменти-
те Find и Replace. Запознайте ги как да си изберат 
критерии за търсене на даден текст и как да из-
вършват замяната. Програмата Word разполага с 
десетки инструменти с различно предназначение 
и възможности. Познаването на всички е почти 
невъзможно, затова програмите имат система за 
получаване на помощна информация. Запознайте 

учениците с нея. Упражненията в урока са подхо-
дящи за затвърждаване на дейностите по търсене 
и замяна на текст.

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 7. Търсене и замяна на текст. търсене и получаване на помощна 
информация
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Дидактическа цел: Ученикът да се научи как 
да задава характеристиките на страницата на тек-
стов документ; как да номерира страниците на до-
кумента, да го подготвя и отпечатва.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да задава размера и ориентацията на листа.
• Да задава размера на текстовото поле.
• Да извършва номерация на страниците на тек-

стов документ.
• Да въвежда допълнителен текст, който при-

съства на всички страници.
• Да подготви документа за печат.
• Да избере формата на страницата и ориента-

цията при печат.
• Да задава принтер за печат.
• Да определя брой копия и начина им на отпе-

чатване.
• Да оформя страница по зададено описание.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
С помощта на практическите упражнения пока-

жете на учениците менютата за настройка на раз-
мера на страницата, нейната ориентация и размера 
на текстовото поле. Покажете им вмъкването на 
номерацията, както и работата с Header и Footer. 
Подгответе документ за печат да видят избора 
на принтер и настройките му за печат. Покажете 
как става отпечатването на част от текст и каква е 
разликата при различните отпечатвания на повече 
копия.

С цел икономия на хартия, мастило и тонер е 
показана възможността вместо да се отпечатват, 
документите да се записват като .pdf файлове. 
За да могат да се разглеждат тези файлове, е не-
обходимо предварително да бъде инсталирана 
програмата Adobe Acrobat Reader. Ако се рабо-
ти с по-стара версия на Windows, в която липсва 
Microsoft Print to PDF,  трябва да бъде инсталира-
на такава програма (CutePDF Writer, PDF Creator 
или друга).

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 8. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ
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Дидактическа цел: Ученикът да се научи да 
създава електронни таблици по конкретен модел, 
като прилага формата на данните и познава раз-
личните проблеми, които могат да възникнат от 
него.

Цели и задачи: 
Ученикът:
• Да знае основните елементи на електронна 

таблица.
• Да задава адреси на основните елементи.
• Да познава типа на данните – числов, валутен, 

дата и час, процент и др.
• Да създава електронни таблици.
• Да използва подходящо типовете данни при 

създаване на електронна таблица.
• Да форматира клетката.
• Да познава възможни проблеми, свързани с 

типа на данните.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Припомнете на учениците основните елементи 

на електронната таблица – клетка, ред, колона. 
Припомнете още как става тяхното адресиране и 
избиране. Запознайте ги как се извършва форма-
тирането на клетките и с помощта на практически 
упражнения им покажете типа на данните и как се 
закръгляват числовите данни. Покажете им въз-
можните грешки, които възникват от неправилно 
зададен формат на данни. Упражненията са под-
брани за затвърждаване на получените знания.

Оценяване: устни и практически изпитвания

ТЕМА 3: ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
Урок 9. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. 
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Дидактическа цел: Ученикът да създава елек-
тронни таблици по конкретен модел, като прилага 
формата на данните и познава различните пробле-
ми, които могат да възникнат от него.

Цели и задачи: 
Ученикът:
• Да знае основните елементи на електронна 

таблица.
• Да задава адреси на основните елементи.
• Да познава типа на данните – числов, валутен, 

дата и час, процент и др..
• Да създава електронни таблици.
• Да използва подходящо типовете данни при 

създаване на електронна таблица.
• Да форматира клетката.
• Да познава възможни проблеми, свързани с 

типа на данните.

Методи на преподаване и учене: практически 
упражнения

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Целта на упражнението е с подходящи задачи, 

учениците да могат самостоятелно да създадат 
електронна таблица, като извършат подходящо 
форматиране на данните. Задача първа има за цел 
да се запознаят с начина на въвеждане на час и 
дата. Задача втора – как сами да си въведат типа 
на данните, както и с формата за валута. Трета за-
дача дава възможност за избор на различен тип 
данни. Задачите имат за цел учениците сами да си 
потърсят исканата информация за тяхното изпъл-
нение. 

Оценяване: практически изпитвания

Урок 10. Упражнение
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Дидактическа цел: Ученикът да извършва 
основните аритметични действия с данни в елек-
тронна таблица. Да познава реда им на извършва-
не. Да се запознае с някои основни функции.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да извършва основни аритметични действия в 

електронни таблици.
• Да въведе данни в електронна таблица.
• Да знае реда на операциите в аритметичен из-

раз.
• Да прилага вградени функции.
• Да използва вградени функции.
• Да определя областта на действие на функци-

ите.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Запознайте учениците с правилата при въвежда-

не на данни и извършване на аритметични дейст-
вия с помощта на програмата Excel. С помощта 
на практически упражнения извършете различни 
аритметични действия. Покажете им предимство-
то, че при електронните таблици изчисленията се 
извършват със самите клетки, а не с конкретните 
стойности. Запознайте ги с вградените функции 
на програмата и по конкретно с MIN, MAX, SUM, 
AVERAGE и с областите на тяхното дефиниране. 
Урокът е благодатен за решаване на различни ма-
тематически задачи, които се учат и в момента в 
часовете по математика.

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 11. Формули за извършване на аритметични действия с въведените 
данни. Функции: сумиране, средно аритметично, максимум и минимум 
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Дидактическа цел: Учениците да извършват 
основните аритметични действия с данни в елек-
тронна таблица. Да познават реда на извършване-
то им. Да се запознаят с някои основни функции.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да извършва основни аритметични действия в 

електронни таблици.
• Да въведе данни в електронна таблица.
• Да знае реда на операциите в аритметичен из-

раз.
• Да прилага вградени функции.
• Да използва вградени функции.
• Да определя областта на действие на функци-

ите.

Методи на преподаване и учене: практически 
упражнения

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Урокът за упражнение е подходящ за затвър-

ждаване на аритметичните действия и функции-
те, както и за форматирането на данните в Excel. 
Предложени са различни казуси от математиката, 
с които учениците са се сблъсквали в часовете, и 
решаването им с електронни таблици.

Оценяване: практически изпитвания

Урок 12. Упражнение
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Дидактическа цел: 
Ученикът да задава оф ор м ле ние на данните в 

клетката: шрифт, размер, подравняване, ориента-
ция, цвят, рамка. Да прави разлика между форма-
тиране на клетка и съдържание и формат на клет-
ката.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да задава шрифт, размер и цвят на данните в 

клетката.
• Да задава подравняване на клетките.
• Да задава ориентацията на клетките.
• Да задава рамка и цвят на рамка на клетка.
• Да задава разположението на информацията 

в клетката.
• Да използва средствата за автоматично фор-

матиране на клетките.
• Да прави разлика между форматиране на 

клетка и съдържание и формат на данни.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Изключително важно е да им покажете с помощ-

та на практически задачи как става оформлението 
на дизайна на клетката. Възможностите за завър-
тане на текста под различни ъгли, обединяването 
и разединяването на клетките, както оформянето 
им с линии и тяхното запълване.

Да се обърне внимание на проблема, който въз-
никва при някои версии на Excel. Проблемът е 
опи сан в урока:

Възможно е в някои клетки текстът да е разпо-
ложен не на два, а на три реда. В такъв случай 
трябва да маркираме целия ред C и с мишката да 
увеличим височината му, докато всички текстове 
се разположят на два реда.

Ако учениците изпълняват демонстрацията са-
мостоятелно, трябва да им се покаже как да про-
менят височината на ред от таблицата.

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 13. Характеристики на оформлението на клетките и данните 
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Дидактическа цел: Ученикът да задава офор м-
ление на данните в клетката: шрифт, размер, подрав-
няване, ориентация, цвят, рамка. Да прави разлика 
между форматиране на клетка и съдържание и фор-
мат на клетката.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да задава шрифт, размер и цвят на данните в 

клетката.
• Да задава подравняване на клетките.
• Да задава ориентацията на клетките.
• Да задава рамка и цвят на рамка на клетка.
• Да задава разположението на информацията 

в клетката.
• Да използва средствата за автоматично фор-

матиране на клетките.
• Да прави разлика между форматиране на 

клетка и съдържание и формат на данни.

Методи на преподаване и учене: практически 
упражнения

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: Задачите 
са подбрани с цел затвърждаване на всички нови 
знания до момента. По-напредналите ученици мо-
гат да се справят самостоятелно и темата е под-
ходяща за текущ контрол. През това време може 
да помогнете на изоставащите да усвоят базовите 
умения

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 14. Упражнение

44 45

14

Results.xlsx
Spreadsheets.

-

-

-

GroupResults.xlsx 

-

Format Cells -
-

More Borders Fill Color

Home/Font.

-

m

-

 ContPeacs.xlsx

-

-

-

-
-

-

Home/Alignment->Merge & Center.

-
-

Category: Custom, Type:
Category: Custom, Type: 

Column Width

-
-

Format 
Cells/Allignment Horizontal: Right Indent: 1

Center.

-
-
-

Spreadsheets/Balkan Mountains 

-

Excursion.xlsx

Exsel

b c

a
ha

a b -
ha

a b

P

S a

-
-

-
-



34

Дидактическа цел: Да се направи обобщение 
и систематизиране на знанията за операционна 
система и единици за измерване на информация; 
за работа с текстообработващите програми и с 
електронните таблици.

Цели и задачи:
1. Обобщаване на знанията за операционна 

система и носители на информация. Разпоз-
наване на различните носители на информа-
ция.

2. Обобщаване на знанията за компютърна 
текстообработка. Целта е да се въведе текст 
на български и чужд език и да се извърши 
форматиране по зададени данни.

3. Обобщаване на знанията за обработка на 
таблични данни. Целта е да се състави таб-
лица по показан модел, да се форматират 
съответните данни  и да се вмъкне в текстов 
документ.

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
В урока са дадени достатъчно на брой задачи. 

Изпълняват се, като учениците работят самостоя-
телно. За по-трудните са дадени указания. В зави-
симост от нивото на класа учителят може да под-
бере повече или по-малко задачи.

За домашна работа може да се използват някои 
от задачите в урока.

Оценяване: Урокът е подходящ за практически 
изпитвания.

Урок 15. Обобщение
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Дидактическа цел: Ученикът да разпознава 
основните файлови формати, използвани при съз-
даване и обработка на изображения. Да избира 
подходящ формат в зависимост от предназначе-
нието на изображението – за печат или за визуа-
лизация на екран.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да разпознава основните графични файлови 

формати.
• Да запазва изображения в различни формати.
• Да прави разлика между компресия със и без 

загуба качество на изображението.
• Да разпознава растерни и векторни изображе-

ния.
• Да избира различни формати в зависимост от 

предназначението на изображението.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Припомнете на учениците различните файлови 

формати, с които се запознаха в пети клас. Какво 

е векторно и растерно изображение. Запознайте 
ги с характеристиките на растерните изображе-
ния: размер, цветови модели, дълбочина на цвят, 
прозрачност, компресия, както и с основните ха-
рактеристики на векторните изображения – кон-
тур и запълване. С помощта на практически уп-
ражнения покажете разликите между тях, както и 
предимствата и недостатъците на всеки от тях.

За изпълнение на задачите от раздела е необ-
ходимо да се инсталира програмата XnView. Тя 
е безплатна за образователни цели и може да се 
намери на сайта http://www.xnview.com/en/. Про-
грамата е изключително удобна и предлага мно-
го инструменти за обработка на изображения, в 
това число и всички необходими за изпълнение на 
изиск ванията на учебната програма. Освен това 
тя предоставя и много допълнителни възможнос-
ти за работа с напреднали ученици. 

При първото стартиране на програмата след ин-
сталацията трябва да се въведе език за менютата. 
Езикът може да бъде променен и в последствие 
от менюто Tools->Options->Interface->Language. 
Указанията и илюстрациите в урока са направени 
за варианта на английски език.

Оценяване: устни и практически изпитвания

Тема 4: РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Урок 16. Основни файлови формати при създаване и обработка 

на изображения
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Дидактическа цел: Учениците да се запознаят 
с процеса на сканиране обработка и запазване на 
изображение, както и с прехвърлянето на такива 
от цифров фотоапарат на компютър.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да описва процеса на сканиране.
• Да описва процеса на обработка и запазване 

на изображение.
• Да познава начин за прехвърляне на изобра-

жение от цифров фотоапарат на компютър.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Запознайте учениците с устройството на скене-

ра. Обяснете как протича процесът на сканиране 
и кои са най-важните параметри на скенера – не-
говата работна област и разделителна способност. 

Запознайте ги с процеса на снимане при цифро-
вата фотография. Покажете нагледно процеса на 
сканиране на документ, съдържащ текст и графич-
но изображение, както и възможните настройки 
на скенера.

Предупредете учениците да носят снимки за 
сканиране и евентуално цифров фотоапарат, 
необходим за изпълнение на задачата за прехвър-
ляне на снимки в компютъра.

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 17. Въвеждане на изображение чрез скенер или цифров фотоапарат. 
обработване и запазване на изображение
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Дидактическа цел: С помощта на инструмен-
тите за промяна на изображението ученикът да 
може да го променя на ниво цяло изображение: 
разделителна способност, размери, осветеност, 
контраст и др.

Цели и задачи:
Ученикът: 
• Да се запознае с програмите за промяна на 

графични изображения.
• Да използва инструментите за промяна на гра-

фичното изображение на ниво цяло изображение.
• Да променя разделителната способност на 

изображението.
• Да променя размерите на изображението.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Запознайте учениците с програма за обработка 

на графични изображения. С помощта на практи-
чески упражнения им покажете как се извършва 
промяната на яркостта, контраста и цветовата на-
ситеност. Упражненията в урока ви дават възмож-
ност учениците сами да пробват как се извършват 
съответните промени.

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 18. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, 
контраст, осветеност
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Дидактическа цел: Подготовка на изображе-
нието с цел публикуване в различни медии.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да променя разделителната способност на 

изображението.
• Да променя размерите на изображението.
• Да избира подходяща обработка на графич-

ното изображение, с цел публикуване в различни 
медии.

Методи на преподаване и учене: лекция, бе-
седа, дискусия, онагледяване

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Запознайте учениците с особеностите, че при 

отпечатване и публикуване на изображения, тряб-
ва да се съобразяват с разделителната способност 
на хардуера – принтер или екран. Съвременните 
фотоапарати генерират изображения с голяма 
разделителна способност, но невинаги ни трябват 
толкова големи изображения. Запознайте учени-
ците с възможностите за завъртане на изображе-
нието, с премахване на част от изображението, с 

промяна на пикселите или намаляне на размерите 
според нуждите, за които ще се използва изобра-
жението. Задачите в урока дават възможност уче-
ниците самостоятелно да подготвят изображение 
за отпечатване и за публикуване в интернет.

Необходимо е да се обърне особено внимание 
на понятието разделителна способност, което е 
характеристика на хардуера – монитори, принте-
ри, скенери, мишки и др. Разделителната способ-
ност се измерва с пиксели на инч, точки на инч 
или импулси на инч. 

Някои файлови формати записват заедно с из-
ображението и една променлива, която също се 
задава в пиксели на инч (Pixels/inch). Тази про-
менлива показва с какъв размер да се отпеча-
та изображението и не може да се приема като 
характеристика на изображението, за каквито 
са броят пиксели, цветовият модел и др. С про-
грамата XnView стойността на тази променлива 
може да се зададе от Image->Resize->Units или от 
Image->Set DPI. При задаване на нова стойност 
на променливата изображението не се променя, 
освен ако не е поставена отметка в Image->Resize
->Resample. В такъв случай се променя друга ха-
рактеристика на изображението, а именно броят 
на пикселите в него. 

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 19. Разделителна способност. Подготовка на графично изображение 
за публикуване в различни медии
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Дидактическа цел: Промяна на изображение-
то на ниво цяло изображение и подготовка за пуб-
ликации в медиите.

Цели и задачи: 
Ученикът:
• Да познава процеса на сканиране и прехвър-

ляне на изображение от цифров фотоапарат на 
компютър.

• Да се запознае с програмите за промяна на 
графични изображения.

• Да използва инструментите за промяна на гра-
фичното изображение на ниво цяло изображение.

• Да променя разделителната способност на 
изображението.

• Да променя размерите на изображението.

Методи на преподаване и учене: практически 
упражнения

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Урок 20. Упражнение
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Организация на учебната среда: Задачите 
са подбрани с цел затвърждаване на всички нови 
знания до момента. По-напредналите ученици мо-
гат да се справят самостоятелно и темата е под-
ходяща за текущ контрол. През това време може 
да помогнете на изоставащите да усвоят базовите 
умения.

Оценяване: практически изпитвания
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Дидактическа цел: Създаване на презентация 
по зададена тема. Вмъкване на графични обекти в 
слайд. Форматиране на графични и текстови обек-
ти.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да създава презентация по зададена тема.
• Да вмъква в презентация графични обекти.
• Да форматира графични обекти в презента-

ция.
• Да форматира текстови обекти в презентация.

Методи на преподаване и учене: беседа, дис-
кусия, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
В началото на урока припомнете необходими 

знания от 5. клас. 
Урокът е благоприятен за дискусия и демон-

страция. Дайте им практически съвети, които да 
им служат в изготвяне на презентации и по дру-
ги учебни предмети. Покажете им добри и лоши 
примери за форматиране на текстови и графични 
обекти.

Задачи 1 и 2 са за работа с диска и упражняват 
изученото в урока.

Междупредметни връзки: БЕЛ, География и 
икономика

Оценяване: устни и практически изпитвания

ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Урок 21. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. 

Форматиране на графични и текстови обекти
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Дидактическа цел: Създаване на презентация 
по зададена тема. Вмъкване на графични обекти в 
слайд. Форматиране на графични и текстови обек-
ти.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да създава презентация по зададена тема.
• Да вмъква в презентация графични обекти.
• Да форматира графични обекти в презента-

ция.
• Да форматира текстови обекти в презентация.

Методи на преподаване и учене: самостоя-
телно решаване на задачи

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Урокът е за упражнение. Може да направите 

предложените задачи в урока, а можете да зада-
дете и други теми по различни учебни предмети. 

Ако задавате други теми, може да изберете та-
кива, които максимално отговарят на интересите 
на учениците. Така ще провокирате активността 
им и ще ги насочите да потърсят допълнителни 
материали.

Обърнете внимание на учениците как се вмък-
ват различни форми от менюто Insert->Shapes. 
Оставете ги да експериментират, но целенасоче-
но. 

Можете да направите връзка с колегите си по 
другите предмети и да направите междупредметни 
връзки.  

Междупредметни връзки: БЕЛ, История и 
цивилизации, Технологии и предприемачество, 
Изобразително изкуство

Оценяване: практически изпитвания
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Урок 22. Упражнение
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Дидактическа цел: Използване на готови ани-
мационни ефекти на ниво съдържание на слайд. 
Избиране на анимационен ефект за преход на 
слайд. Откриване на допуснати грешки при съз-
даване на презентация. Оформяне на компютърна 
презентация в естетически завършен вид. Умело 
прилагане и съчетаване на цветове.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да използва готови анимационни ефекти на 

ниво съдържание на слайд.
• Да избира анимационен ефект за преход на 

слайд.
• Да идентифицира ситуации, в които са допус-

нати грешки при създаването на презентация.
• Да оформя компютърна презентация в есте-

тически завършен вид, като прилага умело съче-
таване на цветовете в нейния шаблон за дизайн и 
цветова схема.

Методи на преподаване и учене: беседа; де-
монстрация; практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Урокът е благоприятен за демонстрация и дис-

кусия. Обърнете внимание на учениците да не 
прекаляват с ефектите. Има опасност от много 
ефекти да се получат дефекти!

Задачите след урока са за упражнение и затвър-
дяване на новите знания.  

Междупредметни връзки: БЕЛ, История и 
цивилизации

Оценяване: устни и практически изпитвания
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Урок 23. Използване на звукови файлове и звукови ефекти. 
Анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна
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Дидактическа цел: Използване на готови ани-
мационни ефекти на ниво съдържание на слайд. 
Избиране на анимационен ефект за преход на 
слайд. Задаване на времетраене на слайд. Откри-
ване на допуснати грешки при създаване на пре-
зентация. Оформяне на компютърна презентация 
в естетически завършен вид. Умело прилагане и 
съчетаване на цветове.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да избира подходящ звуков файл или да пра-

ви свой запис за включване в презентация.
• Да вмъква и настройва звуков ефект към 

слайд или група от слайдове.
• Да използва готови анимационни ефекти на 

ниво съдържание на слайд.
• Да избира анимационен ефект за преход и да 

задава времетраене на слайд.
• Да идентифицира ситуации, в които са допус-

нати грешки при създаването на презентация.
• Да оформя компютърна презентация в есте-

тически завършен вид, като прилага умело съче-
таване на цветовете в нейния шаблон за дизайн и 
цветова схема.

Методи на преподаване и учене: беседа; де-
монстрация; практически дейности; самостоя-
телно решаване на задачи

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Учебникът е предвиден за затвърдяване на зна-

нията от предишния час. Ако в предишния урок 
са ви останали недоизяснени моменти, можете да 
използвате упражнението, за да ги доизясните.

Задачите предложени в урока са благоприятни 
за изграждане на уменията за изготвяне на пре-
зентации. 

Междупредметни връзки: БЕЛ, Човекът и 
природата, Музика

Оценяване: устни и практически изпитвания
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Дидактическа цел: Описване на същността на 
интернет като глобална мрежа. Изброяване на ос-
новните начини за достъп до интернет. Отваряне 
на сайт с различни браузери. Създаване и използ-
ване на указател на полезни интернет адреси.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да описва същността на интернет като гло-

бална компютърна мрежа.
• Да изброява и обяснява основните начини за 

достъп до интернет.
• Да отваря уеб сайт с различни браузери.
• Да създава и използва указател на полезни 

интернет адреси.

Методи на преподаване и учене: беседа, дис-
кусия, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Повечето деца вече са използвали интернет, а 

част от тях може да знаят и какво е компютърна 
мрежа. Дискутирайте с учениците каква е тяхна-
та представа за компютърна мрежа и интернет. С 

беседа може да обсъдите и най-разпространени-
те начини за достъп до интернет. Насочвайте ги 
към правилните изводи. Дайте им определенията 
в урока. 

Дадената в учебника демонстрация съдържа 
два основни момента – създаване и използване на 
указател с полезни връзки. 

Задачите за самостоятелна работа са подходя-
щи за решаване веднага след демонстрацията с 
цел затвърждаване на наученото.

Не пропускайте възможността още през този 
час да припомните на учениците основните пра-
вила за безопасно използване на интернет.

Междупредметни връзки: Чужд език

Оценяване: устни и практически изпитвания
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Дидактическа цел: Познаване на възможности-
те за комуникация в реално време. Описване на 
настройките на даден софтуер за комуникация 
в реално време с цел осигуряване на сигурност. 
Познаване и спазване на правилата за безопасно 
поведение в интернет.

Цели и задачи: 
Ученикът:
• Да познава възможностите за комуникация в 

реално време в интернет.
• Да описва настройки на софтуер за комуни-

кация в реално време с цел осигуряване на сигур-
ност.

• Да познава и спазва правилата за безопасно 
поведение в интернет.

Методи на преподаване и учене: беседа, дис-
кусия, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Урокът е подходящ за дикусия и демонстрация. 

Покажете им как да си инсталират и настроят про-
грамата Skype. Обсъдете и другите споменати в 

урока програми за комуникация в реално време.
Обсъдете с учениците настройката на потреби-

телския профил и обърнете внимание на това как-
во трябва и не трябва да се публикува в интернет. 

Отново обсъдете с учениците познатите вече 
правила за сигурност в интернет.

Обърнете им внимание на факта, че не трябва да 
се публикуват лични данни!

Задачи 1 и 3 могат да се направят веднага след 
урока – като упражнение. Задача 2 е добре да се 
зададе като домашна работа.

Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 26. Средства за комуникация в реално време. 
Правила за сигурност на децата в интернет
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Дидактическа цел: Записване на локален диск 
на информация, намерена в интернет. Създаване 
на кратък текстов документ с материали, намере-
ни в интернет и в други източници. Използване на 
уеб базиран електронен речник за превод на текст. 
Зачитане на авторските права на готови матери-
али, които се използват. Коректно цитиране на 
източниците на информация. Спазване на баланс 
между съдържание и илюстративен материал.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да записва на локален диск информация, на-

мерена в интернет.
• Да създава кратка презентация или текстов 

документ с материали, намерени в интернет и дру-
ги източници.

• Да използва уеб базиран електронен речник 
за превод на текст.

• Да зачита авторските права на готовите мате-
риали, които използва.

• Да цитира коректно информационните източ-
ници.

• Да спазва баланс между съдържание и илюс-
тративен материал.

Методи на преподаване и учене: беседа, дис-
кусия, практически дейности

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Започнете с домашната работа, като обърне-

те внимание на правилата за безопасна работа в 
интернет. Направете връзка с новия урок, като 
обърнете внимание на използваните материали от 
учениците и какви права имат да ги използват. Ко-
ментирайте видовете лицензи. 

Покажете на учениците интегрирани докумен-
ти и коментирайте как се комбинират различните 
видове информация – текст, изображения, видео 
и т.н.

Демонстрацията в урока ще ви помогне да пока-
жете на учениците как да използват уеб базирани 
речници за превод. Коментирайте какви речници 
познават и използват.

Задачи 1 и 2 са подходящи за упражнение вед-
нага след урока. 

Задача 3 е подходяща за демонстрация на ин-
тегриран документ. За да може да се изпълни на 
компютъра, трябва да е инсталиран Adobe Acrobat 
Reader. Ако по някаква причина това не може да се 
направи, задачата може да се изпълни, като вместо 
About Australia.pdf се вмъкне About Australia.docx.

Оценяване: устни и практически изпитвания.

Урок 27. Търсене на материали по зададена тема на български и на чужд 
език. Авторски права по отношение на информация, публикувана в интернет
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Дидактическа цел: Записване на локален диск 
информация, намерена в интернет. Създаване на 
кратък текстов документ с материали, намерени в 
интернет и в други източници. Използване на уеб 
базиран електронен речник за превод на текст. За-
читане на авторските права на готови материали, 
които се използват. Коректно цитиране на източ-
ниците на информация. Спазване на баланс между 
съдържание и илюстративен материал.

Цели и задачи: 
Ученикът да може:
• Да записва на локален диск информация, на-

мерена в интернет.
• Да създава кратка презентация или текстов 

документ с материали, намерени в интернет и дру-
ги източници.

• Да използва уеб базиран електронен речник 
за превод на текст.

• Да зачита авторските права на готовите мате-
риали, които използва.

• Да цитира коректно информационните източ-
ници.

• Да спазва баланс между съдържание и илюс-
тративен материал.

Методи на преподаване и учене: самостоя-
телно решаване на задачи

Учебно-методически ресурси: учебник, диск, 
електронен учебник

Организация на учебната среда: 
Урокът е за упражнение. Предложените зада-

чи са подходящи за упражняване на изученото в 
пред ходния урок. 

Може да зададете теми за проекти, които са 
предложени в диска към учебника или други теми 
по ваш избор. 

Можете да направите връзка с колегите си по 
другите предмети и да направите междупредметни 
връзки. Съобразете се и с интересите и предпочи-
танията на учениците.

Междупредметни връзки: БЕЛ, Музика

Оценяване: практически изпитвания

Урок 28. Упражнение
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Дидактическа цел: Да се направи обобщение 
и систематизиране на знанията и уменията за ра-
бота с графични изображения, компютърна пре-
зентация, интернет и интегриране на дейности.

Цели и задачи: 
Учениците:
• Да обобщят знанията си за работа с графични 

изображения. Да разпознават раличните файлови 
формӚти при създаване и обработка на изображе-
ния.

• Да обобщят знанията си за работа с компю-
търна презентация. Да могат да създават презен-
тация по зададена тема. Да спазват правилата за 
създаване на презентация и да оформят презента-
цията си в естетически завършен вид.

• Да обобщят знанията си за работа в интернет 
и за интегриране на дейности. Да могат да създа-
ват и използват указател на полезни връзки, да 
спазват правилата за безопасно поведение в ин-
тернет, да създават интегриран документ по зада-
дена тема и да използват уеб базиран електронен 
речник за превод.

Методи на преподаване и учене: практически 
дейности

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

Организация на учебната среда: 
Урокът е за обобщение. Предложените зада-

чи са подходящи за обобщаване на изученото в 
пред ход ните три раздела. 

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

ния и работа в група, по проект. 

Оценяване: практически изпитвания и оценя-
ване

Урок 29. Обобщение
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ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ВХОДНО РАВНИЩЕ

Име и фамилия:

..................................................................................

..................................................................................

Клас: .........................

Номер:  ......................

 1. Софтуер наричаме:
а) всички елементи от компютърната конфи-
гурация;
б) носителите на информация; 
в) всички видове компютърни програми;
г) само програмите от пакета Microsoft Office.

 2. Windows e:
а) програма за обработка на информация;
б) програма за работа с интернет;
в) потребителски интерфейс;
г) софтуер, който управлява компютъра.

 3. Кое от изброените може да бъде логическо 
име на устройство?
а) А3:;
б) F:;
в) USB;
г) SDD:.

 4. Папката съдържа:
а) файлове;
б) подпапки;
в) подпапки и файлове; 
г) логически устройства.

 5. Съдържанието на папка може да се види с 
програмата:
а) Internet Explorer;
б) File Explorer;
в) File Manager;
г) нито една от изброените.

 6. Кои символи не могат да се използват в име-
ната на файлове и папки?
а) символите на кирилица;
б) главните букви;
в) символите %, (, ), #, @, + и -; 
г) символите \, /, :, *, ?, “, < и >.

 7. Кое от изброените е носител на информация?
а) USB;
б) Windows;
в) DVD;
г) нито еднo от изброените.

 8. Интернет е:
а) глобална компютърна мрежа;
б) домашна компютърна мрежа;
в) глобална електронна библиотека;
г) компютърна система, предназначена за 
игри в мрежа.

 9. World Wide Web наричаме:
а) интернет;
б) услуга в интернет;
в) средство за пазаруване в интернет;
г) средство за електронна поща.

 10. Кое от посочените може да е адрес на елек-
тронна поща?
а) petar_ivanov&yahoo.com;
б) ivan_petrov@yahoo.com;
в) mail.yahoo.com;
г) https://www.abv.bg/.

 11. С коя програма можете да прослушвате зву-
кови файлове? 
а) Paint;
б) Excel;
в) Notepad;
г) Windows Media Player.

 12. Растерното компютърно изображение:
а) е всяко изображение, направено с компю-
тър;
б) е всяко цветно изображение;
в) се състои от множество елементи, нарече-
ни пиксели;
г) се състои от обекти, съставени от прави и 
криви линии.

 13. С програмата Paint можем да обработваме 
файлове с разширения:
а) .tif, .png, .bmp;
б) .doc, .gif, .bmp;
в) .tif, .ppt, .gif;
г) .bmp, .xlsx, .gif.

 14. С коя от изброените RGB стойности се коди-
ра зелен цвят?
а) 0, 255, 0; б) 120, 0, 250;
в) 0, 128, 128; г) 0, 500, 0.
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 15. HSL е съкращение на:
а) Hard, Soft, Light;
б) Hue, Saturation, Luminance;
в) Hiper, Strenght, Labile;
г) High, Small, Lack. 

 16. Програма за текстообработка можем да стар-
тираме от иконата: 

а) ; б) ;

в) ; г) .

 17. Режимът за писане само с главни букви се 
включва и изключва с клавиш: 
а) ESC;
б) Num Lock;
в) Caps Lock;
г) Backspace.

 18. С двойно щракване върху символ от текста се 
маркира:
а) дума;
б) изречение;
в) абзац;
г) целият текст.

 19. При редактиране на текст с кой клавиш се из-
трива символа вляво от маркера? 
а) Enter;
б) Delete;
в) Esc;
г) Backspace.

 20. Кой от текстовете е форматиран в стил Bold? 
а) Информационни технологии;
б) Информационни технологии;
в) Информационни технологии;
г) Информационни технологии.

 21. С коя последователност от команди се пре-
мества маркиран текст? 
а) Delete, Insert;
б) Copy, Paste;
в) Cut, Paste;
г) Rename, Insert.

 22. Основните елементи на електронните табли-
ци са:
а) редове, колони, клетки;
б) текст, числа, формули;
в) менюта, бутони, работна област;
г) клетки, данни, правила.

 23. Как се обозначава клетката, получена при 
пресичане на колона D с ред 4: 
а) D4;
б) 4D;
в) D/4;
г) р4,кD.

 24. Файловете с разширение .pptx са създадени с 
програмата: 
а) Print Preview;
б) Notepad;
в) Word;
г) Power Point.

 25. Компютърната презентация, създадена с 
Power Point се състои от:
а) изображения;
б) слайдове;
в) параграфи;
г) страници.
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Тестът включва 25 въпроса. Необдими са 20 минути от часа за решаването му.

Всеки въпрос се оценява с една точка. Като входно ниво не е необходимо да се поставя оценка, а само 
да се определи нивото на познания на групата (класа).

Разпределение на въпросите по теми

№ Тема Въпроси
1 Kомпютърна система и информационни системи 1 ÷ 7
2 Интернет 8 ÷ 10
3 Звук и видео информация 11
4 Създаване и обработка на графично изображение 12 ÷ 15
5 Компютърна текстообработка 16 ÷ 21
6 Обработка на таблични данни 22, 23
7 Компютърна презентация 24, 25

Ключ за верните отговори
Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Отговор в г б в б г в а б б г в а а б г в а г б в а а г б
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ТЕСТ №2

Име и фамилия:

..................................................................................

..................................................................................

Клас: .........................

Номер:  ......................

 1. Един мебибайт е равен на:
а) 1000 байта;
б) 1024 байта;
в) 1000 килобайта;
г) 1024 кибибайта;

 2. Кое от посочените не е част от предназначение-
то (функцията) на операционната система?
а) търсене на информация в интернет; 
б) осигуряване на диалога с потребителя;
в) управление на файловата структура;
г) управление на включените в конфигурация-
та входни и изходни устройства.

 3. Искаме да променим лентата за задачи. Коя 
позиция от главното меню на Control Рanel 
трябва да изберем, за да достигнем до съот-
ветните настройки?
а) System and Security; 
б) Appearance and Personalization;
в) Ease of Acces;
г) Hardware and Sound.

 4. Кое от изброените твърдения е вярно?
а) в една папка не може да има файлове с ед-
накви имена;
б) в една папка не може да има файлове с ед-
накви разширения;
в) в една папка не може да има файлове с ед-
накви имена и разширения;
г) в една папка не може да има повече от 255 
файла.

 5. При включване на USB Flash памет към ком-
пютъра тя получава следното логическо име: 
а) C:;
б) Flash:;
в) USB Flash:;
г) зависи от конфигурацията на компютъра.

 6. Кои от изброените файлови формати могат да 
съдържат аудио или видео информация?
а) MP3, MP4, AVI, WMV;
б) GIF, TIF, MP3, WMA;
в) DOCX, XLSX, WMV, PNG;
г) PPTX, WMA, AVI, BMP. 

 7. С коя настройка от менюто View е избран на-
чинът за показване на файловете на илюстра-
цията?

а) Large icons; б) Small icons;
в) List;  г) Details.

 8. От диалоговия прозорец, който се отваря с 
Review/Language->Language->Set Proofing 
Language, можем да: 
а) изберем език за автоматичната корекция на 
правописа;
б) изберем езика, на който да се изписват ме-
нютата и командите;
в) изберем езика на клавиатурната подредба;
г) преведем документа на друг език.

 9. С програмата Microsoft Word можем да за-
писваме информация в следните файлови 
формӚти:
а) TXT, DOCX, PPTX, PNG;
б) DOC, DOCX, TXT, PDF;
в) DOCS, TXT, RTF, PDF;
г) HTM, HTML, XLSX, DOCX.

 10. С кой инструмент от групата Insert можем да 
вмъкнем в текста изображение от файл на ди-
ска? 

а) ; б) ;

в) ; г) .

 11. С коя команда от менюто Wrap Text можем 
да разположим изображението като фон (под 
текста)?
а) In Line with Text; б) Behind Text;
в) Square;   г) In Front of Text.
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 12. Кой бутон или комбинация от бутони от диа-
логовия прозорец Find and Replace трябва да 
използваме, за да заменяме думите една по 
една?
а) Replace One;
б) Replace All;
в) Find Next и Close;
г) Find Next и Replace.

 13. Какво се случва, ако в диалоговия прозорец 
Find and Replace/Find е поставена отметка в 
Match case?
а) намират се само думи при които съвпадат 
както главните, така и малките букви;
б) намират се думи независимо от това дали 
са написани с главни или малки букви;
в) намират се само думи, които са със същата 
дължина като търсената;
г) намират се думи, които съдържат в себе си 
търсената.

 14. От полето, в което е изписано Tell me what 
you want to do... можем да:

  
а) отворим нов документ;
б) изберем настройки за отпечатване;
в) потърсим помощна информация;
г) вмъкваме в текста символи на чужд език. 

 15. Какво можем да изберем от показаното меню?

  
а) ориентацията на страницата;
б) размерите на страницата;
в) размерите на полетата на страницата;
г) поставяне на рамка на страницата. 

 16. Кое от изброените е тип данни в Excel?
а) Data;  б) Currency;
в) Percent;  г) Symbol.

 17. В клетка от електронна таблица сме въвели 
„3,5лв“, както е показано на илюстрацията. 

  

  Какъв тип данни ще избере автоматично про-
грамата Excel?  
а) Currency;
б) Number; 
в) Custom;
г) Text.

 18. В клетка от електронна таблица е въведено 
„=6+4^2*4/(5-3)“, както е показано на илюс-
трацията. 

  
  Каква числова стойност ще се запише в клет-

ката?
а) 22; б) 38; в) 77; г) 200. 

 19. Как ще въведете във формула посочената на 
илюстрацията област?

  
а) C2,E4;  б) от C2 до E4;
в) C2:E4;  г) C2E4.

 20. Цветът на запълване на маркирана клетка от 
таблицата можем да изберем:
а) от Home/Font->Fill Color;
б) с десен бутон->Format Cells->Fill;
в) от Home/Cells->Format->Format Cells->Fill;
г) по всеки от трите начина.
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Практическа задача. Въведете и форматирайте 
текст на български език с илюстрации.

 
Указания
Започнете нов документ с програмата Word. 

Въведете следния текст:

Отечество любезно, как хубаво си ти!
Иван Вазов

Отечество любезно, как хубаво си ти!
Как чудно се синее небето ти безкрайно!
Как твоите картини меняват се омайно!
При всеки поглед нови, по-нови красоти:
тук весели долини, там планини гиганти,
земята пълна с цвете, небето със брилянти...
Отечество любезно, как хубаво си ти!

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
на Изтокът светлика, на Югът аромата;
горите ти са пълни с хармония и хлад,
долините с трендафил, гърдите с благодат.
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

Форматирайте документа и текста по следния 
начин:

Страница – A4, хоризонтална.
Полета – 2 cm.
Заглавие – шрифт Tahoma, стил Bold, размер 
16 pt, цвят тъмночервен, центрирано.
Автор – шрифт Tahoma, стил Italic, размер 
16 pt, цвят черен, центрирано.
Редовете от стихотворението – шрифт Tahoma, 
стил Normal, размер 15 pt, цвят черен, подрав-
нени вляво.

Подберете в интернет няколко подходящи изо-
бражения и ги поставете вдясно от текста. Снимки 
от България ще намерите и в папката Summary/
Bulgaria Photos на диска.

Запишете файла във вашата папка под име 
Fatherland.docx.

Условието на задачата ще намерите и във файлa 
Summary/Bulgaria Photos/Task1.pdf.
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Ключ за верните отговори

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

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

Очаквани резултати Въпроси

Обяснява разликата между единиците за количество байтове (килобайт - кибибайт, мегабайт 
– мебибайт и т.н.). 1

Описва предназначението на операционната система. 2
Обяснява възможността за настройки на операционната система на ниво потребителски ин-
терфейс – промяна на лентата за задачи, стартово меню. 3

Описва файлова структура на организация на данните. 4

Използва различни носители на информация при работа с файлове. 5

Разпознава основните файлови формати за текст, графика, презентации, аудио и видео. 6

Демонстрира различно представяне на файлове и папки и визуализиране на разширенията. 7

Въвежда и редактира текст на български и чужд език. 8

Съхранява текстов документ в различни файлови формати. 9

Вмъква, форматира и позиционира в текстов документ изображения от библиотека и файл. 10

Избира подходящ размер и разположение на графично изображение спрямо текст. 11

Търси и заменя текст в текстов документ чрез задаване на определени критерии. 12, 13

Търси и получава помощна информация. 14

Задава характеристики на страницата на текстовия документ. 15

Прилага различни формати на данните. 16

Познава често срещани проблеми, свързани с въвеждането на данни от различен тип . 17

Определя реда на операциите в аритметичен израз. 18

Прилага вградени функции (формули) за извършване на пресмятания. 19

Задава различни характеристики за оформлението на клетка и данните в нея: шрифт, размер, 
подравняване, ориентация, рамка, цвят на рамка и клетка. 20
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ТЕСТ № 3

Име и фамилия:

..................................................................................

..................................................................................

Клас: .........................

Номер:  ......................

 1. С кои програми може да се записват файлове 
с разширения: doc; tif; .xlsx; pptx.
а) Notepad, XnView, Word, Paint;
б) Word, Paint, Excel, PowerPoint;
в) PowerPoint, Paint, Excel, Notepad;
г) XnView, Paint, PowerPoint, Word.

 2. Коя от посочените единици за измерване на 
информация е най голяма?
а) мебибайт;
б) килобайт;
в) кибибайт;
г) мегабайт.

 3. С коя команда от контекстно меню можем да 
преименуваме файл или папка?
а) New name;
б) Name;
в) Rename;
г) Set Name.

 4. С коя команда от контекстно меню можем 
да променим размера на вмъкнато в текстов 
файл изображение?
а) Change Picture;
б) Change Size;
в) Size and Position;
г) Format Pictute.

 5. Какво означава A2:D5, въведено във форму-
ла от електронна таблица?
а) частното от деление на съдържанието на 
клетки A2 и D5;
б) съдържанието на клетка A2 да се прехвър-
ли в клетка D5;
в) съдържанието на клетка D5 да се прехвър-
ли в клетка A2;
г) област от всички клетки мeжду A2 и D5. 

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

 7. Кой от изброените файлови формӚти е пред-
назначен за съхраняване на векторни изобра-
жения?
а) WMA;  б) SVG;
в) PNG;  г) GIF.

 8. Кой графичен файлов формӚт дава възмож-
ност да се избира между малък размер на 
файла или ниско качество на изображението.
а) BMP;  б) WMF;
в) PNG;  г) JPG.

 9. Кое от правилата за сканиране не е формули-
рано правилно?
а) преди сканиране почистете от прах стъкло-
то на скенера;
б) не пипайте стъклото на скенера с пръсти; 
в) цветни снимки не могат да бъдат сканирани 
в режим Grayscale;
г) страните на снимката трябва да са успоред-
ни на рамката на скенера.

 10. Какви настройки на програмата за сканиране 
трябва да направим, за да получим изображе-
ние с най-добро качество?
а) да изберем по-голяма разделителна спо-
собност на сканиране;
б) да изберем по-малка разделителна способ-
ност на сканиране;
в) да запишем сканираното изображение в 
JPG файл;
г) качеството на сканираното изображение не 
зависи от настройките на програмата.

 11. При увеличаване на контраста на изображе-
нието: 
а) се увеличава яркостта на всички пиксели от 
изображението;
б) се намалява яркостта на всички пиксели от 
изображението;
в) яркостта на светлите пиксели се намалява, 
а на тъмните се увеличава;
г) яркостта на светлите пиксели се увеличава, 
а на тъмните се намалява.
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 12. За направим цветовете в едно изображение 
по-наситени трябва:
а) да увеличим стойността на параметъра 
Brightness;
б) да увеличим стойността на параметъра 
Saturation;
в) да увеличим стойността на параметъра 
Contrast;
г) да увеличим броя на пикселите в изобра-
жението.

 13. Как ще се промени изображението, ако въве-
дем стойност 50 за параметъра Brightness и 
– 50 за параметъра Contrast?

  
а) ще се увеличи само яркостта;
б) ще се намали само контрастът;
в) яркостта ще се увеличи, а контрастът ще 
се намали;
г) изображението няма да се промени.

 14. Как ще се промени изображението, ако въве-
дем стойност 100 за параметрите Red и Green 
и – 100 за параметъра Blue?

а) Изображението ще се оцвети в жълт цвят;
б) Изображението ще се оцвети в червен цвят;
в) Изображението ще се оцвети във виолетов 
цвят;
г) Изображението ще се оцвети в син цвят.

 15. С инструмента Insert/Illustration->Shapes на 
програмата Power Point можем да:
а) вмъкнем в презентация звуков файл;
б) вмъкнем в презентация изображение от 
файл;
в) вмъкнем в презентация изображение от ин-
тернет;
г) вмъкнем в презентация геометрична фигу-
ра.

 16. В текстов контейнер са въведени някоко 
думи. За да можем да променим цвета на це-
лия текст трябва предварително да:  
а) щракнем вътре в текста;
б) направим двойно щракване върху дума от 
текста;
в) щракнем върху рамката на контейнера;
г) щракнем извън контейнера.

 17. Фонова музика може да бъде вмъкната в пре-
зентация от файлове с разширение:  
а) mp3;
б) mid;
в) wav;
г) от трите вида.

 18. Можем да променим параметър (цвят, раз-
мер или друго) на обект в слайд, като изберем 
анимационен ефект от групата:
а) Entrance;
б) Emphasis;
в) Exit;
г) Motion Path.

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

 20. Какво трябва да направим, за да не нарушава-
ме авторските права при използване с учебна 
цел на материали от интернет или от други из-
точници?
а) да опишем (цитираме) използваните източ-
ници;
б) да се свържем с автора и да поискаме раз-
решение;
в) да закупим лиценз;
г) не е нужно да правим нищо.
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Практическа задача 
Направете презентация на тема „Достъп до ин-

тернет“

Указания
В първия слайд от презентацията въведете за-

главието, вашето име, клас и номер в класа.
За следващите шест слайда изберете Layout->

Two Content. Въведете във всеки от тях заглавие и 
текст в левия контейнер:

Комутируем достъп (Dial-up)
Осъществява се по стандартна телефонна ли-
ния с помощта на аналогов телефонен модем. 
Dial-up връзката е с ниска скорост на обмен.

Цифрова абонатна линия (DSL)
Съвременните телефонни линии позволяват 
предаване на цифров сигнал. Един от видове-
те такъв достъп е DSL (Digital subscriber line). 
Скоростите на обмен са по-високи, отколкото 
при пренасяне с аналогови сигнали.

Кабелен достъп (Cable Internet access)
Високоскоростен достъп до интернет, за който 
се използва структурата, създадена за кабелна 
телевизия. Подходящ е за домашни потребите-
ли.

Наета линия (Leased line)
Високоскоростен достъп до интернет. Осъ-
ществява се по специално прекаран електри-
чески или оптичен кабел за обмен на данни.

Безжичен Wi-Fi достъп (Wireless access)
Достъпът до интернет се осъществява безжич-
но, чрез радиовълни. Използва се от преносими 
компютри, смартфони, таблети и други диги-
тални устройства. Недостатък е малкото раз-
стояние на което може да се осъществи връз-
ката.

Сателитен достъп (Satellite Internet access)
Това е друг вид безжичен достъп чрез теле-
комуникационен спътник. Изисква специално 
оборудване, но има предимството, че може да 
се използва почти навсякъде.

В десния контейнер на всеки слайд вмъкнете 
подходящо изображение от папката Summary/
Internet access.

В нов слайд от тип Title and Content опишете 
използваните източници. Информация за тях ще 
намерите във файла Summary/Internet access/_
ContentsIA.docx.

Изберете подходящ дизайн и анимационни 
ефекти за презентацията.

Запишете презентацията във вашата папка под 
име Internet access.pptx.

Условието на задачата ще намерите и във файлa 
Summary/Internet access/Task2.pdf.
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Ключ за верните отговори

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

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

Очаквани резултати Въпроси

Свързва файлови формати със софтуерните приложения, в които могат да се използват. 1

Посочва основни единици за измерване на информацията и ги сравнява. 2

Извършва основни операции с файлове и папки 3

Избира подходящ размер и разположение на графично изображение спрямо текст. 4

Прилага вградени функции (формули) за извършване на пресмятания. 5
Извършва операции с данни и използва вградени изчислителни функции в електронна таб-
лица. 6
Разпознава основни файлови формати, използвани при създаването и обработката на изо-
бражения. 7

Запазва изображения в различни графични формати. 8

Описва процеса на сканиране, обработване и запазване на изображение. 9, 10

Използва инструменти за промяна на графично изображение на ниво цяло изображение. 11 – 14

Вмъква в презентация графични обекти. 15

Форматира графични и текстови обекти в презентация. 16

Избира подходящ звуков файл или прави свой запис за включване в презентация. 17

Използва готови анимационни ефекти на ниво съдържание на слайд. 18

Избира анимационен ефект за преход и задава времетраене на слайд. 19

Зачита авторските права на готовите материали, които използва. 20
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