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Рубрика „Да припомним!“ 

Рубрика  
„Да припомним!”

Препоръчителна задача  
за включване  

в портфолиото  
на ученика

Рубрика „Речник“

Въвеждаща задача 

Основни въпроси  
от съдържанието на урока

Въпроси и задачи  
 след урока

Урок за нови знания и умения
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Задача 2

Урок 9
Данните представят тези свойства на обекти-
те и явленията, които може да се измерят или 
опишат. 
Електронната таблица е компютърен вариант 
на обикновена таблица. Програмите за обра-
ботка на данни, представени в таблици, също 
се наричат електронни таблици (Spreadsheets). 
Те дават възможност да се въвеждат, съхра-
няват и обработват различни типове данни – 
числа, текст, дата и час и др.; да се оформят по 
различни начини; да се представят чрез диаг- 
рами и др. 
Популярна програма за представяне на таб-
лични данни е Excel. Основните елементи в 
електронната таблица са клетка (Cell), ред 
(Row) и колона (Column). Всяка клетка има 
адрес (име), образуван от етикeта (Label) на 
колоната и етикета на реда, в които се нами-
ра. Няколко съседни клетки образуват област 
от клетки (Range). Клетката, в която се намира 
маркерът или е избрана с мишката, се нарича 
активна или текуща клетка. Данни се въвеждат 
и редактират само в активна клетка. 
В електронната таблица може да се зада-
ват различни оформления на данните и 

клетките – шрифт, цвят, размер на символите, 
разположение на данните в клетка или област 
от клетки, цвят на фона на клетка, рамка на 
клетка. Може да се обединяват клетки (Merge) 
или текстът да се разполага на няколко нива в 
клетката (Wrap Text).

В електронните таблици може да се използват 
формули. Всяка формула започва със знак „=“ 
или  „+“. Във формулите участват адреси на клет-
ки, числа, аритметичните действия събира- 
не (+), изваждане (-), умножение (*), деление (/), 
степенуване (^), скоби ( ), знакът % и функ-
ции. Аритметичните действия се извършват в 
последователността, позната от математиката. 

В електронните таблици се използват гото-
ви вградени формули, наречени функ-
ции. Функция може да се въведе от раздела 
Formulas или с бутона Insert Function от лента-
та за въвеждане. Често използвани функции 
са Sum – събиране на стойностите на клет-
ките в посочена област от клетки, Average – 
пресмятане на средноаритметична стойност, 
Min – намиране на най-малка стойност, и Max – 
намиране на най-голяма стойност.

Да припомним!

Проектиране, създаване и форматиране  
на електронна таблица

Обработка на таблични данни

Ученици от 7. клас изучават математика, литература, география и ико-
номика, информационни технологии. Разработете електронна табли-
ца, в която:
а) въведете данни за 6 ученици (номер, име, фамилия и успех по съот-
ветния предмет) и изчислете средния успех на всеки;
б) намерете максималния и минималния среден успех в групата.
в) Pешението на задачата запишете във вашата работна папка с име 
dnevnik7klas.xls.

Задача 1

Решението на задачата (фиг. 1) най-често преминава през три етапа: 
1. проектиране на структурата и създаване на таблицата;
2. форматиране и въвеждане на първичните данни;
3. въвеждане на формулите.

Проектирането на електронна таблица е свързано с определяне на ней-
ната структура; заглавния ѝ ред; броя и имената на колоните и редове-
те, които ще включва; формулите, по които ще се пресмята; формàта на 
данните; широчината на колоните и височината на редовете.

1. етап. Данните са разположени в 8 колони (с различна широчина) 
и 11 реда, първият от които е с по-голяма височина. Таблицата има 
заглавен ред, като клетките в областта А1:H1 са обединени. Текстът 
„Дневник“ е разположен хоризонтално в центъра и вертикално горе. 
Клетките от областта А2:C2 са обединени, както и клетките от всяка от 
областите D2:G2, H2:H3, A10:G10 и A11:G11. Може да поставите рамки 
на клетките в отделните зони, да форматирате стойностите в тях с под-
ходящ шрифт, размер, стил и т.н.

2. етап. Данните в областите A4:A9 и D4:G9 са цели положителни числа, 
в областта B4:C9 са текстови, а в областта H4:H11 – десетични дроби, 
закръглени до стотни.

3. етап. В клетката H4 например, с функцията AVERAGE(D4:G4), се изчис-
лява средният успех на Валя; в клетката H10 с функцията MIN(H4:H9) се 
намира минималният среден успех на групата; а в клетката H11 с функ-
цията MAX(H4:H9) се намира мaксималният среден успех на групата.

В таблицата от задача 1 добавете колони за успеха по музика и исто-
рия и цивилизации.

За да изпълните задачата, трябва да промените структурата на таблица-
та, като вмъкнете 2 колони вляво от колоната за среден успех. 

За да вмъкнете клетка, първо изберете клетката, около която искате 
да вмъкнете нова. От контекстното меню изберете Insert. Отваря се 
диалоговият прозорец от фиг. 2. Изберете една от възможностите Shift 
сells right (Премести клетките надясно) или Shift cells down (Премести 
клетките надолу). Маркираната клетка (област от клетки) се премест-
ва в избраната посока и на нейно място се вмъкват нови клетки. Ако 
изберете Entire row (Цял ред) или Entire column (Цяла колона), се вмъкват 
толкова реда (колони), колкото има в маркираната област от клетки. 

За да вмъкнете ред или колона, може да маркирате ред (колона) и от 
контекстното меню да изберете Insert.

За да изтриете клетка, ред или колона, маркирайте ги и от контекстно-
то меню изберете Delete. Отваря се диалоговият прозорец от фиг. 3. 
Изберете съответната възможност.

Фиг. 1

Какво означава да се 
проектира електронна 
таблица?

Примерно решение  
на задачата

Речник
Entire – Цял

Shift cells down – 
Премести клетките 
надолу

Shift cells right – 
Премести клетките 
надясно

Въпроси и задачи
1. Кои действия включва проектирането на елек-

тронна таблица?
2. В таблицата от задача 1 в урока променете 

оценката по математика на ученика с № 21 от 
3 на 6. Кои клетки в електронната таблица и 
защо променят стойностите си? Изтрийте реда, 

съдържащ данните на ученика с № 9. Вмъкнете 
ред преди данните за ученика с № 21. След 
реда с данни за последния ученик добавете 
ред за успеха по учебни предмети и изчислете 
средния успех за всеки предмет.

Фиг. 2

Фиг. 3

Как да вмъкнете  
или изтриете клетка, 
ред или колона?

4. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.

Урок за упражнения  
в лабораторна среда  
и работа по проект
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 1.   Сем. Петрови притежава малък хотел в 
курорта Боровец. Файлът hotel.xlsx съдържа 
данни за месечните им приходи и разходи 
през 2017 г.

 а) Изчислете баланса (печалбата/загубата) 
за всеки месец на годината.

 б) Изразете графично месечните приходи и 
разходи с колонна диаграма, а баланса – с 
линейна диаграма (фиг. 1).

 в) Отпечатайте таблицата с данните и графи-
ката на един лист.

 г) Запишете файла във вашата работна 
папка.

Упътване. След като създадете диаграмата, щрак-
нете върху серията „Печалба“ и с бутона  
променете типа на графичното представяне 
на серията от стойности.

 2.   Супермаркет предлага около 1000 артику-
ла, разделени в 4 групи: хранителни стоки, 
облекла и обувки, козметика, други стоки. 
Данните за паричните постъпления (в хиляди 
левове) са съхранени във файла SMarket.xlsx. 
Отпечатайте на един лист таблицата с данни-
те и двумерна кръгова диаграма, отразяваща 
обема и относителните дялове на продажби-
те на всяка група от предлаганите стоки.

 3.   Резултатите от националната олимпиада по 
информационни технологии са съхранени 
във файла NOIТ.xlsx. В първия лист (Data) на 
документа са данните на състезателите, а 
във втория (Results) – обобщените по оце-
нъчни категории резултати.

 а) Отпечатайте на един лист таблицата с 
обобщените резултати и графичното им 
представяне чрез тримерна кръгова диаг- 
рама, където са показани броят и процентът 
ученици от всяка оценъчна категория.

 б) Отпечатайте сортиран низходящо и под-
ходящо озаглавен списък с данните на уче-
ниците, получили отлична оценка на олим-
пиадата. Ако двама ученици имат равен 
резултат, подредете ги по азбучен ред на 
имената им.

 в) Запишете файла във вашата работна папка.

Забележка. Всички 
файлове към задачите 
се намират в папката 
urok16.

1. Отворете файла rab_vreme.docx.

а) Обединете трите клетки на първия ред и центрирайте текста.

б) Разделете клетката от четвърти ред и трета колона на две клетки. 
Добавете санитарен полуден в лявата новосъздадена клетка, а запи-
сания в първоначалната клетка график за работа в сряда следобед – в 
дясната от новоразделените клетки. 

в) Заменете часовете на отваряне и затваряне на магазина със симво-
ли по начина, показан на фиг. 1. 

г) Вмъкнете седми ред в края на таблицата и въведете текста „Неделя – 
почивен ден“, като го центрирате.

д) Форматирайте рамката в тъмночервен цвят, стил с две линии, дебе-
лина ½ pt. Подравнете вляво текста в клетките от втория до предпос- 
ледния ред. Форматирайте символите с шрифт Tahoma, размер 20 pt, 
стил получерен, цвят тъмносин и задайте бледожълт фон.

2. Търговска фирма има 4 различни магазина, в които продава вносен 
продукт с всекидневни доставки. В таблицата от фиг. 2 са дадени доста-
вените и продадените количества във всеки магазин, единичната про-
дажна цена на продукта в долари и курсът на долара спрямо лева за 
този ден.

Урок 15 Създаване на диаграми. Отпечатване на части  
от електронна таблица (упражнение)

Най-често използваните диаграми в електрон-
на таблица са: колонна, стълбовидна, линей-
на, кръгова, XY-зависимост и др. За всеки тип 
диаграма може да се избере неин подтип. 
Диаграмите може да бъдат двумерни (2D) и 
тримерни (3D). Диаграма може да се създа-
де, като се маркира област от данни и от раз-
дела Insert се избере подходяща диаграма от 
групата Charts. Диаграма може да се вмъкне в 
текущия лист с данните или да се премести в 
самостоятелен лист за диаграма. 

В електронна таблица може да се отпечат-
ват: съдържанието на даден работен лист, 
част (зона) от работен лист, отделна графи-
ка, избрани работни листове, цялата работна 
книга. Може да се зададе размер на страни-
цата; да се определят полетата, структурата 
и ориентацията, номерацията на страниците; 
да се поставят текстове, които се отпечатват 
автоматично на всяка страница. Настройките 
за печат се правят от раздела Page Layout. 
Отпечатването става чрез File  Print. 

Да припомним!

Въпроси и задачи

Урок 16 Компютърна система и защита на данните в нея. 
Kомпютърна текстообработка. Обработка на таблични 
данни (практическо изпитване)

Заменете:
11 ч. с 
12:30 ч. с 
15:30 ч. с 

Фиг. 1

Фиг. 1

Забележка. Всички файлове към задачите се нaмират в папката urok15.

Фиг. 2

Магазини
Дневно  

доставено 
количество

Дневно  
продадено 
количество

Дневни  
приходи

Единична цена  
в долари  

за магазин
Курс на долара  

за  деня

Магазин 1 10 6  $259,00 1,57 лв.

Магазин 2 15 12  $249,00 

Магазин 3 8 7  $269,00 

Магазин 4 12 8  $255,00 

а) Създайте електронна таблица, която пресмята в левове приходите 
за деня от продажбите на продукта във всеки магазин.

б) Сортирайте в намаляващ ред доставеното количество от продукта в 
различните магазини. 

в) Създайте диаграма, която представя процентното разпределение 
на продажбите в различните магазини на фирмата за деня.

г) Вмъкнете нов работен лист. Копирайте създадената диаграма от 
листа, в който е създадена, в новия лист.

д) Подгответе електронната таблица и диаграмата за печат в мащаб 
90% на лист с размер А4 и ориентация пейзаж в две копия. 

3. Проверете файла zadacha3 за наличие на вируси с антивирусна прог- 
рама, инсталирана на компютрите във вашия компютърен кабинет.

Урок за практическа  
проверка

Пътеводител
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Урок за писмена проверка

40 Информационни технологии за 7. клас 41

1. Кои са основните компоненти на компютърната система?

2. Коя памет е енергозависима и коя енергонезависима? Към коя 
група принадлежи ROM паметта? Към същата група ли се отнася 
RAM паметта?

3. Какви средства се използват за защита на информация, която се 
съхранява на компютър?

4. Фирма предлага дадените на фиг. 1 и 2 компютърни конфигура-
ции. Посочете коя е подходящо да изберете, ако ви е необходим: 

 а) бърз компютър;
 б) компютър за съхраняване на голям обем информация.

5. Как може да въведете символ, който липсва на клавиатурата? 

6. Как се обединява информация от няколко вече създадени тексто-
ви документа в един? 

7. Какви промени може да се правят в структурата на вече създадена 
таблица? Какво означава да се форматира таблица? 

 8.   а) В нов текстов документ създайте дадената таблица. 

Урок 17 Компютърна система и защита на данните в нея. 
Компютърна текстообработка. Обработка  
на таблични данни (обобщение)

Компютърната система включва три основни 
елемента: процесор, памет и входно-изходни 
устройства. Основни характеристики на проце-
сора са моделът на процесора и тактовата чecтота.

Информацията в компютъра се защитава 
от физическа повреда, като се правят пове-
че копия, съхранявани на различни места. 
Информацията се защитава от неразрешен 
достъп с потребителски имена и пароли и със 
специални програми за защита от компютър-
ни вируси, наречени антивирусни програми.

Символи, които липсват на клавиатурата, се 
въвеждат от раздела Insert  Symbols  Symbol, 
като се избират желаното подмножество и кон-
кретен символ от листа Symbols, а специален 
знак се вмъква от листа Special Characters.

Информация от различни текстови документи 
се обединява с операциите Copy и Paste.

Таблица се вмъква в текстов документ от раз-
дела Insert  Tables  Table, като се избира 
желаният брой редове и колони.

Рамка се форматира от Table Tools  Design  
Borders или от контекстното меню.

Редове и/или колони се вмъкват/изтриват 
от Table Tools  Layout  Rows & Columns, 
като се посочва желаното действие, или от 

контекстното меню. Маркирани съседни клет-
ки се обединяват от Table Tools  Layout  
Merge Cells. Дадена клетка се разделя от Table 
Tools  Layout  Split Cells.

Форматирането на таблица включва формати-
ране на текста вътре в клетките, оформяне на 
рамката и задаване на фон. Стилът на рамка-
та на таблица включва цвят, дебелина и вид на 
линията. Фон на маркирани клетки се задава 
от бутона Shadings. 

Сортирането в електронна таблица може да 
бъде в растящ/възходящ (Ascending) или намаля-
ващ/низходящ (Descending) ред. Данните в мар-
кирана област от клетки се подреждат от раз-
дела Home  Editing  Sort & Filter. Задаването 
на колоната, реда на сортиране, по какво ще се 
сортира, определя критериите за сортиране. 

Относителен адрес се използва за адресиране 
на клетки, участващи във формула, която се 
копира, за да се запази съотношението между 
клетките във формулата и клетката, в която е  
записана.

Ако клетка е записана във формула с абсолю-
тен адрес, тогава тази клетка остава непроме-
нена във всички копия на формулата.

Да припомним!

Тракийски градове Римски градове

Старо име Сегашно име Старо име Сегашно име

Сердика София Бонония Видин

Берое Стара Загора Мелта Ловеч

Кабиле Ямбол Монтанезиум Монтана

Пулпудева Пловдив Доросторум Силистра

AMD FX-8300 8-Core 
(3.30 GHz up to 4.2GHz Turbo 
Speed, L2 8 MB Cache, L3 8 MB 
Cache, 32 nm, 95W)
8 GB DDR3 1600 MHz
Без SSD, 1 TB SATA 7200 об./м
NVidia GTX 1050ti 4 GBDDR5

Intel Core i3-7100  
(3.90 GHz, 3 MB cache)
2 TB 5400 оборота/м
Intel HD Graphics
21,5” (54.61 cm) LED Full HD 
(1920x1080)

Фиг. 1

Фиг. 2

Забележка. Всички файлове към задачите се нaмират в папката urok17.

 б) Форматирайте я при спазване на следните указания:
  Всички граници на рамката да са очертани с единична линия 

с дебелина 1 pt, цвят тъмночервен. Фонът на таблицата да е 
светложълт.

  Символите да са с шрифт Verdana, размер 12 pt, цвят тъмнокафяв, 
стил като в дадената таблица.

 в) Отворете папката old_towns. Обединете информацията от фай-
ловете traki.docx и rimski_gradove.docx. Вмъкнете създадената таб-
лица в края на обединения документ.

9. В клетката А10 на електронна таблица е въведено числото 10, 
в клетката А12 – числото 2, в клетката В10 – числото 3, в клет-
ката В12  – числото 5, а в клетката С10 – формулата =$А$10+B10. 
Стойността в клетката С10 е копирана в клетката С12. Каква е стой-
ността в клетката С12 след копирането?

10. Отворете файла osn_zaplata.xlsx. Сортирайте данните в намаляващ 
ред на основната заплата. Намерете броя работещи, които получа-
ват заплата 650 лв. Онагледете с подходяща диаграма.

Упътване. Използвайте възможностите за търсене на данни в електрон-
на таблица, за да намерите броя работещи със  заплата 650 лв. 

 11.  Фирма за производство на мебели работи по тримесечен план. 
Планът и действителното производство по месеци са дадени във 
файла mebeli.xlsx. 

 а) Въведете нов ред и намерете общото планирано и общото про-
изведено за цялата година количество. 

 б) Вмъкнете нова колона и в нея намерете процентното изпълне-
ние на плана по тримесечия и за годината.

 в) Визуализирайте резултатите с две подходящи диаграми, като ги 
вмъкнете в нови работни листове. 

 г) Съхранете резултата с име mebeli_new.xlsx във вашата работна 
папка.

 д) Подгответе диаграмите за отпечатване на отделни листове с раз-
мер А5, ориентация портрет и мащаб 75%. 

6. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.

Въпроси и задачи

6 Информационни технологии за 7. клас 7

1. Вярно ли е, че информацията се описва, съхранява  
и обработва от компютъра като последователност от 0 и 1?

А) Да
Б) Не

2. Вярно ли е, че операционната система управлява само  
изпълнението на програми?

А) Да
Б) Не

3. Вярно ли е, че 3 TiB < 3 TB? А) Да
Б) Не

4. Вярно ли е, че  с клавиша  F1 може да намерите  
помощна информация в Word?

А) Да
Б) Не

5. Вярно ли е, че размерът на полетата в текстов документ  
НЕ е характеристика на страницата?

А) Да
Б) Не

6. Вярно ли е, че при вмъкване на функция във формула в Excel НЕ е необходимо  
преди това да сте избрали клетката, в която ще я въвеждате?

А) Да
Б) Не

7. Вярно ли е, че заснетите с цифров фотоапарат изображения  
се съхраняват в графичен файлов формат?

А) Да
Б) Не

8. Вярно ли е, че полученото при сканиране  
графично изображение е растерно?

А) Да
Б) Не

9. Вярно ли е, че всяко изображение в графичен формат  
може да бъде направено прозрачно?

А) Да
Б) Не

10. Вярно ли е, че презентация НЕ може да бъде отворена и показана   
на компютър, на който не е инсталирана програмата PowerPoint?

А) Да
Б) Не

11. Вярно ли е, че текст в графична фигура в PowerPoint  
се въвежда и форматира така, както в Word? 

А) Да
Б) Не

12. Вярно ли е, че раздвижването на слайд, текст и/или  
изображение в PowerPoint се нарича анимация?

А) Да
Б) Не

13. Вярно ли е, че връзката с интернет може да бъде само постоянна? А) Да
Б) Не

14. Вярно ли е, че програмата Skype може да бъде инсталирана  
на компютър, таблет или телефон?

А) Да
Б) Не

15. Вярно ли е, че всяка информация, публикувана в интернет,   
може да бъде използвана законно и безплатно за произволни цели?

А) Да
Б) Не

Проверете знанията си. Отговорите на въпросите записвайте в тетрадките.
16. Свържете всяко действие със съответния резултат.

1) Сканиране 2) Цитиране 3) Лиценз 4) Анимиране 5) Форматиране

А) Посочване 
на източника на 

информация

Б) Разрешение за 
извършване на 

определена дейност

В) Раздвижване на 
слайд, текст и/или 

изображение

Г) Променяне 
на размер, 
цвят и стил

Д) Преобразуване на 
изображение от хар-

тия в цифров вид

17. В електронна таблица резултатът от изпълнението  
на аритметичните действия, записани с формулата =2^2-(6/3-3), е:   
А) 4      Б) 5      В) 6      Г) 7

18. За да намерите най-малката стойност измежду няколко дадени числа,  
е необходимо да използвате функцията:   
А) Max     Б) Min     В) Average    Г) Sum

19. Документ, който обединява информация от няколко документа,  
включително такива, създадени с други програми, се нарича:   
А) лицензиран  Б) цитиран   В) сканиран   Г) интегриран

20. С програмата Word може да създадете документ във формат: 
А) pptx     Б) xlsx     В) pdf     Г) pps

21. Действието, което е част от форматирането на графично изображение, е:  
А) отпечатване         Б) сканиране      
В) промяна на размер      Г) промяна на шрифт

22. Според фигурата избраният език за въвеждане  
на текст от клавиатурата е: 
А) български  Б) руски    В) английски   Г) гръцки

23. За да получите качествено графично изображение за печат,  
е необходимо разделителната способност при сканиране да бъде поне:   
А) 150 dpi   Б) 250 dpi    В) 350 dpi    Г) 450 dpi

24. Авторското право „Всички права са запазени“ се означава със символа: 
A) ∑      Б) ®      В) ©      Г) π

25. Кое от изброените е формат на данни в Excel?  
А) Date    Б) Bit      В) Byte     Г) Size

26. В клетката А3 е записано числото 10, клетката В3 има стойност 3,  
а в клетката С3 е въведена формулата =А3+A3*В3. 
Стойността на клетката С3 е: 
A) 10     Б) 20      В) 30      Г) 40

Какво знаете от 6. клас?

Урок за обобщение 

Забележка. Ресурсните материали към учебника  
може да изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh 



6 Информационни технологии за 7. клас

1. Вярно ли е, че информацията се описва, съхранява  
и обработва от компютъра като последователност от 0 и 1?

А) Да
Б) Не

2. Вярно ли е, че операционната система управлява само  
изпълнението на програми?

А) Да
Б) Не

3. Вярно ли е, че 3 TiB < 3 TB? А) Да
Б) Не

4. Вярно ли е, че  с клавиша  F1 може да намерите  
помощна информация в Word?

А) Да
Б) Не

5. Вярно ли е, че размерът на полетата в текстов документ  
НЕ е характеристика на страницата?

А) Да
Б) Не

6. Вярно ли е, че при вмъкване на функция във формула в Excel НЕ е необходимо  
преди това да сте избрали клетката, в която ще я въвеждате?

А) Да
Б) Не

7. Вярно ли е, че заснетите с цифров фотоапарат изображения  
се съхраняват в графичен файлов формат?

А) Да
Б) Не

8. Вярно ли е, че полученото при сканиране  
графично изображение е растерно?

А) Да
Б) Не

9. Вярно ли е, че всяко изображение в графичен формат  
може да бъде направено прозрачно?

А) Да
Б) Не

10. Вярно ли е, че презентация НЕ може да бъде отворена и показана   
на компютър, на който не е инсталирана програмата PowerPoint?

А) Да
Б) Не

11. Вярно ли е, че текст в графична фигура в PowerPoint  
се въвежда и форматира така, както в Word? 

А) Да
Б) Не

12. Вярно ли е, че раздвижването на слайд, текст и/или  
изображение в PowerPoint се нарича анимация?

А) Да
Б) Не

13. Вярно ли е, че връзката с интернет може да бъде само постоянна? А) Да
Б) Не

14. Вярно ли е, че програмата Skype може да бъде инсталирана  
на компютър, таблет или телефон?

А) Да
Б) Не

15. Вярно ли е, че всяка информация, публикувана в интернет,   
може да бъде използвана законно и безплатно за произволни цели?

А) Да
Б) Не

Проверете знанията си. Отговорите на въпросите записвайте в тетрадките.

Какво знаете от 6. клас?



7

16. Свържете всяко действие със съответния резултат.

1) Сканиране 2) Цитиране 3) Лиценз 4) Анимиране 5) Форматиране

А) Посочване 
на източника на 

информация

Б) Разрешение за 
извършване на 

определена дейност

В) Раздвижване на 
слайд, текст и/или 

изображение

Г) Променяне 
на размер, 
цвят и стил

Д) Преобразуване на 
изображение от хар-

тия в цифров вид

17. В електронна таблица резултатът от изпълнението  
на аритметичните действия, записани с формулата =2^2-(6/3-3), е:   
А) 4      Б) 5      В) 6      Г) 7

18. За да намерите най-малката стойност измежду няколко дадени числа,  
е необходимо да използвате функцията:   
А) Max     Б) Min     В) Average    Г) Sum

19. Документ, който обединява информация от няколко документа,  
включително такива, създадени с други програми, се нарича:   
А) лицензиран  Б) цитиран   В) сканиран   Г) интегриран

20. С програмата Word може да създадете документ във формат: 
А) pptx     Б) xlsx     В) pdf     Г) pps

21. Действието, което е част от форматирането на графично изображение, е:  
А) отпечатване         Б) сканиране      
В) промяна на размер      Г) промяна на шрифт

22. Според фигурата избраният език за въвеждане  
на текст от клавиатурата е: 
А) български  Б) руски    В) английски   Г) гръцки

23. За да получите качествено графично изображение за печат,  
е необходимо разделителната способност при сканиране да бъде поне:   
А) 150 dpi   Б) 250 dpi    В) 350 dpi    Г) 450 dpi

24. Авторското право „Всички права са запазени“ се означава със символа: 
A) ∑      Б) ®      В) ©      Г) π

25. Кое от изброените е формат на данни в Excel?  
А) Date    Б) Bit      В) Byte     Г) Size

26. В клетката А3 е записано числото 10, клетката В3 има стойност 3,  
а в клетката С3 е въведена формулата =А3+A3*В3. 
Стойността на клетката С3 е: 
A) 10     Б) 20      В) 30      Г) 40
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Компютърна система  
и защита на данните в нея

Основни технически параметри на компонентите  
на компютърната системаУрок 1

Компютърът е машина, с която автоматизира-
но се извършват основните информационни 
дейности. Компютърната система включва хар-
дуер и софтуер. 

Основните компоненти на компютъра се нами-
рат в системния блок. Той извършва дейности-
те по съхранение и обработване на информа-
ция. Дейностите по събиране и разпростране-
ние на информация се извършват от  допълни-
телни устройства, които биват входни, изходни 
и входно-изходни.

За да се запази информацията, обработвана от 
компютър, за по-дълъг период от време или за 
да се прехвърли от един компютър на друг, тя 
се съхранява върху носители на информация: 
дискета, CD/DVD диск, флаш памет и твърд 
диск в удобен за ползване от компютърните 
програми файлов формат.

Възприети са две системи за представяне на 
количеството информация с мерни единици: 
със стъпка 1000 – KB, MB, GB, TB и със стъпка 
1024 – KiB, MiB, GiB, TiB.

Да припомним!

Задача Попаднали сте на следното описание на компютърна конфигурация 
в интернет: Intel Core i5-6200U (2.3/2.8 GHz, 3MB), Intel HD Graphics 520, 
8 GB DDR4 2133 MHz, 256 GB SSD, 14” (1920x1080) матов дисплей. Какви 
са основните характеристики на дадения компютър?

Задача

Повечето съвременни компютри са конструирани по схема, описа-
на от Джон фон Нойман, според която компютърът се състои от три 
основни елемента: процесор, памет и входно-изходни устройства.

Централният процесор (Central Processing Unit – CPU), често нари-
чан само процесор, е основният елемент на компютъра (фиг. 1). 
Процесорът е „сърцето“ на компютъра, управлява всички останали 
негови устройства и изпълнява програмите, намиращи се в паметта 
на компютъра. Основни производители на процесори са Intel и AMD.

Основни характеристики на процесора са:

 модел на процесора – определя възможностите на процесора за 
изпълняване на различни задачи (обработка на мултимедия, компю-
търни игри, за работа в интернет, работа в офис и др.);

 тактова честота – определя броя работни цикли, които процесорът 
може да извърши за една секунда. Работният цикъл е най-малкият 
интервал от време, съществуващ в работата на процесора. Тактовата 
честота е важна характеристика за определяне на бързодействие-
то на компютъра, защото всяко действие на процесора продължа-
ва най-малко един цикъл. Обикновено тя се измерва в гигахерци 
(GHz). Ако процесорът има тактова честота 1 GHz, той може да извър-
ши 1 милиард работни цикъла в секунда. Съвременните процесори 
обикновено имат тактова честота над 2 GHz. 

Кои са основните 
характеристики  

на процесора?

Какво представлява 
процесорът  

на компютъра?

Кои са основните 
хардуерни компоненти 
на компютърна система?

Фиг. 1
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Въпроси и задачи
1. Избройте основните компоненти на компютърна система.

2. За какво служи процесорът? Кои са основните му характеристики?

3. Какво е предназначението на RAM и ROM паметта?

4. Кои са основните характеристика на компютърната конфигурация  
от фиг. 4? 

Производителността на процесорите се определя не само от тактова-
та честота, а и от конструкцията им.

В описанието от задачата в урока е представена компютърна систе-
ма с процесор Intel, модел Core i5-6200U и тактова честота от 2,3 до 
2,8 GHz.

Паметта служи за съхранение на данни и информация, необходими 
за работата на компютъра. Размерът ѝ се определя от количеството 
информация, което може да се съхрани в нея, и се измерва с познати-
те мерни единици за информация.

Съществуват два вида памет: памет с произволен достъп (Random 
Access Memory – RAM) – оперативна памет (фиг. 2), и памет само за 
четене (Read Only Memory – ROM) – постоянна памет (фиг. 3).

Оперативната памет (RAM) влияе на производителността на компютъ-
ра, защото в нея се съхраняват изпълняваните от компютърната систе-
ма програми и обработваните данни. Колкото повече RAM памет има 
вашият компютър, толкова по-добре ще работи той.

Има специален вид RAM памет, т.нар. кеш (Cache) памет, която се нами-
ра в процесора и допълнително увеличава бързодействието му.

При изключване на компютъра информацията, която се намира в опе-
ративната памет, се губи. Затова за дълготрайно съхранение на инфор-
мация се използват носители на информация.

Постоянната памет (ROM) съдържа служебна информация и инструк-
ции за зареждане на операционната система. Процесорът само чете 
информация от постоянната памет, но не може да записва в нея. При 
изключване на компютъра информацията в постоянната памет се 
запазва.

В задачата в урока е описанa компютърна система с 3 MB интегрира-
на в процесора памет, 8 GB оперативна (RAM) памет, вграден диск с 
размер 256 GB и монитор с дължина на диагонала 14 инча (35,6 cm) 
и разделителна способност 1920х1080 пиксела.

Какво представлява 
паметта на компютъра?

Речник
CPU –  
Централен процесор

RAM –  
Оперативна памет

ROM –  
Постоянна памет

AMD A10-9700E  
3.00 GHz, 2 MB cache,

8192 MB DDR4,

1 TB HDD

Фиг. 4

Фиг. 2. RAM памет

Фиг. 3. ROM памет

2. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.
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Операционната система (ОС) е съвкупност от 
програми за управление на компютъра. Тя 
осъществява връзката между компютъра и 
потребителя чрез потребителския интерфейс; 
управлява файловете и папките и изпълнение-
то на програмите. Потребителят може да про-
меня интерфейса на ОС. Може да сменя визу-
ализацията на лентата за задачи, да добавя 
или да премахва програми от лентата за зада-
чи и стартовото меню. За настройки на ОС се 
използва контролният панел.

Файлът е съвкупност от информация, органи-
зирана по определени правила. Файлът има 
име и разширение, които се разделят с точка. 
В компютърните програми може да се създа-
ват файлове с различна структура, съдържа-
ние и начин на записване на информацията 
в тях. По разширението може да се прецени с 
каква програма да се отвори файлът и какъв 
е неговият формат. Файловете се организират 
в папки. Организацията на информацията във 
файлове и папки се нарича файлова структура. 
В повечето операционни системи файловете и 
папките се представят чрез дървовидна фай-
лова структура. Всяко устройство има основна 
папка и евентуално файлове и папки, съдържа-
щи се в основната. Управлението на файлове и 
папки се осъществява от специални програми. 
В Windows 7 тази програма е Windows Explorer, 
а в Windows 10 – File Explorer. С тях може да 
се създават папки; да се изтриват, копират 
или преместват файлове и папки; да се визу-
ализират по различен начин устройствата, 

файловете и папките.

Преносими носители на информация са диске-
та, оптичен диск, флаш памет.

Компютърна мрежа са две или повече дигитал-
ни устройства (компютър, смартфон, таблет), 
свързани чрез специални устройства и софту-
ер, за да обменят информация помежду си.

Интернет е глобална система от свързани чрез 
специални устройства и софтуер компютърни 
мрежи, разположени по цялото земно кълбо 
с цел комуникация и обмен на информация. 
Информацията в интернет е разположена на 
различни места, които се наричат уебсайтове. 
Те са съставени от уебстраници, които може да 
съдържат текстова, графична, звукова и видео- 
информация. Всеки сайт и всяка страница имат 
свой уникален адрес.

Браузърът е софтуер за разглеждане на уеб-
сайтове. За целта адресът на сайта се записва 
в адресното поле на браузъра.

Електронната поща е услуга, чрез която под 
формата на електронни писма (e-mails) може да 
се изпращат текстови съобщения и прикрепе-
ни към тях файлове с различно съдържание – 
текст, таблици, графични изображения, звук, 
видео и др. Достъпът до електронната пощен-
ска кутия се осъществява чрез потребителско 
име и парола.

При работа в интернет трябва да се спазват 
правила за безопасност и етичност.

Средства и методи  
за защита на информацияУрок 2

Да припомним!

Защитата на информацията има два аспекта:

 защита от повреда на физическите ù носители (твърд диск, оптичен 
диск, дискета, флаш памет). За целта информацията се копира на 
повече от един носител на информация.

 защита от неразрешен достъп на:
	  потребители – обикновено се реализира чрез потребителско име  

и парола;
	  програми, наречени компютърни вируси.

Какво е защита  
на информация?
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Какво e компютърен 
вирус?

Как се разпространява 
компютърният вирус?

Какви може да  
са последствията  
от заразяване  
с компютърен вирус?

Как да защитите 
информацията  
в компютъра от вируси?

Какви антивирусни 
програми може  
да използвате?

Въпроси и задачи
1. Какво е компютърен вирус и как се раз прос транява?
2. Как може да защитите информацията във вашия 

компютър?
3. Намерете и отворете уебсайта на Националната 

лаборатория по компютърна вирусология на 
БАН. Разгледайте речника на термините в разде-
ла ИНФОЛАБ. Потърсете повече информация в 
интернет за някой от представените термини.

Компютърният вирус е програма, която се самокопира в паметта на 
компютъра и се изпълнява от него без знанието или разрешението на 
потребителя на този компютър.

Компютърните вируси се създават от висококвалифицирани програ-
мисти, които най-често търсят известност или желаят да използват 
неправомерно информация от чужди компютри.

За да се разпространи, компютърният вирус се нуждае от среда, чрез 
която може да се пренася информация между компютрите. Това може 
да бъдат: 
 преносими носители на информация;
 услуги в компютърната мрежа – електронна поща, обмен на файло-

ве, разговори в реално време и др.

Компютърният вирус трябва да се изпълни на даден компютър поне 
веднъж, за да изпълни предназначението си, т.е. да „зарази“ компютъ-
ра. Затова компютърните вируси се маскират като файлове на полезни 
програми или файлове с данни за тях, използвани от операционната 
система или от потребителя. Друг начин за разпространение е директ-
ното копиране в оперативната памет чрез мрежовия софтуер.

Компютърните вируси може да изтрият, повредят или променят фай-
лове на вашия компютър, с което да направят компютъра или някои от 
неговите програми неработоспособни. Може да „откраднат“ информа-
ция от компютъра или значително да намалят производителността му.

Основният начин за защита на информацията на вашия компютър е 
използването на специални програми за защита от компютърни виру-
си, наречени антивирусни програми. 

Винаги бъдете предпазливи и не отваряйте съмнителни файлове и 
съобщения в електронната си поща.

Може да използвате антивирусни програми, които са инсталирани на 
вашия компютър или са онлайн базирани.

Антивирусните програми откриват наличието на вирус, премахват 
вируса от заразения файл, изтриват файловете, съдържащи вируси, 
изолират заразените файлове така, че да не позволяват вирусът да се 
активира.

Има антивирусни програми, за които трябва да заплатите право-
то на ползване, но има и такива, които може да ползвате безплатно 
за домашни цели. Тъй като непрекъснато се разпространяват нови 
и нови вируси, е необходимо периодично да правите обновяване 
(Update) на вашата антивирусна програма.

Речник
Update – Обновяване
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Използване  
на антивирусни програмиУрок 3

Компютърният вирус е програма, която се само-
копира в паметта на компютъра и се изпълня-
ва от него без знанието или разрешението на 
потребителя на този компютър. 

Основният начин за защита на информацията 
във вашия компютър е използването на спе-
циални програми за защита от компютърни 

вируси, наречени антивирусни програми. Те 
установяват наличието на вирус, премахват 
вируса от заразения файл, изтриват файлове-
те, съдържащи вируси, изолират файловете с 
вируси, като по този начин не позволяват на 
вируса да се активира.

Да припомним!

Основните дейности, изпълнявани с антивирусна програма, са:
 проверка за наличие на компютърни вируси на дисковете в компютъ-

ра и присъединените към него преносими носители на информация;
 обновяване на антивирусната програма.

От началния екран на антивирусната програма (фиг. 1 и 2) обикновено 
потребителят получава информация дали програмата работи успешно 
или има някакъв проблем.

Какви основни 
дейности се извършват 

с антивирусната 
програма?

Как се използва 
антивирусна програма?

Фиг. 1 Фиг. 2

Фиг. 3Scan Computer/ 
Full System Scan (Проверка  

на компютъра/  
Пълна проверка  
на системата)

Quick/Smart Scan (Бърза/Умна 
проверка)

Проверяват се всич-
ки файлове на диско-
вете в компютъра и 
присъединените към 
него преносими носи-
тели на информация.

Проверяват се само важни файлове на операционната система, които 
са обект на заразяване от компютърни вируси, и други важни елемен-
ти, свързани със сигурността на компютъра (фиг. 4 и 5). Тази проверка 
спестява време, но е непълна. Не всички антивирусни програми пред-
лагат тази възможност.
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Речник
Full System Scan – Пълна 
проверка на системата

Other Scan –  
Друга проверка

Quarantine – Карантина

Quick – Бърз

Scan Computer – 
Сканирай компютъра

Smart – Умен

Въпроси и задачи
1. Използвайте антивирусна програма и проверете за вируси вашата 

работна папка и носителите на информация, които използвате.
2. Проверете кои от дейностите по проверка на компютъра за вируси са 

достъпни.

Фиг. 4 Фиг. 5

Обновяване  
на антивирусната 
програма

Other Scan  
(Друга проверка)

Фиг. 6 Фиг. 7

Тук може да посочите определена папка, файл, USB устройство или опти-
чен диск, които да бъдат проверени за наличие на вируси (фиг. 6 и 7).

Какво е „карантина“  
на файлове?

Фиг. 8

Ако даден файл е заразен с вирус или има 
съмнение за това, антивирусните програ-
ми забраняват работата с него, като го 
поставят под „карантина“ (Quarantine) или 
в „клетка за вируси“. Може да видите кои 
файлове са поставени под „карантина“ 
(фиг. 8), да изтриете (delete) или възстано-
вите (restore) заразени файлове.

При обновяването на 
антивирусната прог-
рама (фиг. 9) се актуали-
зират вирусните дефи-
ниции, с които се търсят 
вируси, както и самата 
програма. Това трябва 
да се прави периодично 
(поне един път на ден).
Фиг. 9
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Компютърна текстообработка

Урок 4
С програмата Word се въвежда и обработва 
компютърен текст. Основните му елементи са 
символ, дума, изречение и абзац.

Символът е най-малкият неделим елемент на 
текста. Текстът се въвежда в текстовото поле 
чрез натискане на съответните клавиши на 
клавиатурата при спазване на определени 
правила. Символ от горен регистър се въвежда 
с едновременното натискане на клавиша Shift 
и съответния клавиш. Маркиран текст може 

да се копира, като се приложи последовател-
ността: отваряне на контекстното меню, избор 
на командата Copy (Копирай), поставяне на 
курсора на желаното за копиране място, отва-
ряне на контекстното меню и избор на коман-
дата Paste (Постави).

Форматирането на символи включва смяна на 
шрифт, размер, цвят и стил. 

Файл се съхранява с последователността 
File  Save As  Computer  Browse  Save.

Да припомним!

Задача Стартирайте програмата Word. Въведете аритметичния израз  
ω = ⅓ + ⅜ + ⅝ + ⅞. Съхранете файла с име arithm_izraz.docx във ваша-
та работна папка.

Задача 1

Досега въвеждахте текст чрез натискането на съответните клавиши от 
клавиатурата. Но на клавиатурата, която ползвате, няма гръцки букви 
и дроби.

За да въведете символ, за който липсва клавиш на клавиатурата, от 
раздела Insert (Вмъкни) изберете групата Symbols (Символи), а от нея – 
Symbol (Символ) (фиг. 1). Показват се последно използваните симво-
ли (фиг. 2). Ако сред тях не намирате символа, който ви е необходим,  
изберете More Symbols (Повече символи). Отваря се диалогов прозо-
рец с два листа (фиг. 3).

Как се въвежда символ, 
за който няма клавиш 

на клавиатурата?

Фиг. 1

Фиг. 2

За да изпълните задача 1:

1. В полето Subset (Подмно- 
жество) на листа Symbols 
изберете желаното под- 
множество: съответно Basic 
Greek и Number forms.

2. Изберете желания символ 
с левия бутон на мишката. 

3. Щракнете върху бутона 
Insert. 

Фиг. 3

Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи. 
Прехвърляне на данни между няколко текстови документа
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Въпроси и задачи
1. Какво трябва да направите, за да вмъкнете сим-

вол, за който няма клавиш на клавиатурата?
2. Как се вмъква специален знак?
3. Разгледайте различните видове стрелки, които 

може да се вмъкнат в текст. 
4. Разгледайте символите за математическите 

операции. 
5. Вмъкнете в текстов документ: 

а) символите за валутите евро, британска лира 
и долар; 

б) специалните знаци за параграф и запазено 
авторско право.

 Форматирайте въведените символи в зелен 
цвят, с размер 15 pt и стил получерен.

6. Как се прехвърля текст от един текстов доку-
мент в друг?

7. Отворете папката urok04\tasks\lice. Тя съдържа 
три текстови файлa: square.doc, rhombus.doc и 
parallelogram.doc. Създайте нов текстов доку-
мент, който да обединява информацията от 
трите файла. 

Какво е специален знак?

Как се въвежда 
специален знак?

Как се прехвърля 
текст от вече създаден 
документ в друг?

Фиг. 4 Фиг. 5

Задача 2

Задача 3

Въведете текста: Продуктът „Баба Яга“® е регистриран от фирмата 
„Приказки Бла-бла“™. 

Специалният знак е символ или комбинация от символи, които изпъл-
няват определени функции. Примери за специални знаци са знаците 
за запазено авторско право ©, дълго тире –, многоточие … и др.

За да въведете специален знак в текстов документ, в диалоговия про-
зорец Symbol от фиг. 3 изберете листа Special Characters (Специални 
символи) и щракнете два пъти с левия бутон на мишката върху избра-
ния от вас знак.

Специалните знаци и символите се форматират като всички останали 
символи в Word.

Отворете файловете stolitsa.docs и vitosha.docs от папката urok04\tasks 
от ресурсните материали към учебника. Създайте един текстов доку-
мент, който да обединява съдържанието на двата файла. Съхранете 
новия документ с име sofia.pdf във вашата работна папка. 

За да прехвърлите вече въведен текст от един текстов документ в друг, 
трябва да отворите и двата текстови документа.

Маркирайте текста, който желаете да прехвърлите (фиг. 4). От кон-
текстното меню изберете Copy. След това преминете в документа, в 
който ще прехвърляте маркирания текст. Поставете курсора на миш-
ката на желаното място (фиг. 5). От контекстното меню изберете Paste.  

Речник
Character – Писмен знак

Symbol – Символ

Subset – Подмножество
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Символи, които липсват на клавиатурата, се 
въвеждат от раздела Insert  Symbols, като в 
диалоговия прозорец Symbol се избират жела-
ното подмножество и конкретният символ.  
Избраният символ се вмъква на мястото на 
курсора с бутона Insert.

Специалният знак е символ или комбинация 
от символи, които имат определено значе-
ние. Специален знак се въвежда от диалого-
вия прозорец Symbol, листа Special Characters, с 

двукратно щракване на мишката върху избра-
ния знак.

Текст от един текстов документ се прехвърля 
в друг, като се маркира и копира с командата 
Copy в първия документ. Курсорът се поставя 
на желаното място във втория документ и се 
задава командата Paste.

При форматирането на абзац се задават под-
равняване, отстъп и разстояния между редове-
те и абзаците.

Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци 
и символи. Прехвърляне на данни между няколко 
текстови документа (упражнение)

Урок 5

1. Има ли разлика между символ, който липсва на клавиатурата, и спе-
циален знак?

2. Какво трябва да направите, за да размените съдържанието на два 
файла?

3. Разгледайте отделните множества със символи в Word и намерете 
различните ноти, които може да вмъквате в текст.

4. Разгледайте диаграмата на Вен на фиг. 1. 
 а) В нов текстов документ запишете елементите на двете множества 

А и В, показани на диаграмата.
 б) Намерете символа за сечение на множества и запишете елемен-

тите от сечението на множествата А и В. 
5. В нов текстов документ въведете поне 10 малки букви от гръцката 

азбука. Форматирайте ги с размер 22 pt, стил наклонен, цвят син.

6. Въведете текстa.
 а) Даден е ∆АВС, за който: ∢А = α, ∢В = β и ∢С = γ. Сборът от мерките 

на трите ъгъла α, β и γ на триъгълника е 180°, т.е. α + β + γ = 180°.
 б) Ако φ . φ = 25, то φ = ±5.
 в) Околната повърхнина на прав кръгов цилиндър се пресмята по 

формулата S = 2πrh, където π ≈ 3,14, а r и h са съответно радиусът и 
височината на цилиндъра.

 г) Дадени са три прави a, b и c, като a║b и a ⊥ c.
 д) Върху кутията на видеоклипа е записано © Мечо Пух и Ян Бибиян.
 е) Фирмата е регистрирала името Шит-НедоШит®. 

7. Отворете файла adres.doc. Заменете дадените думи със символи, 
както е показано на фиг. 2. Съхранете новия файл с име adres_new.pdf 
във вашата работна папка.

8. Как се прехвърля част от един текстов документ в друг?

Да припомним!

Въпроси и задачи

Забележка. 
Всички файлове и папки 

към задачите се намират 
в папката urok05  

от ресурсните материали 
към учебника.

Телефон 

Пощенски адрес 

Електронна поща 

Фиг. 1

Фиг. 2
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9. От двата файла momicheta.docx и momcheta.docx създайте нов трети 
файл, в който момичетата са записани преди момчетата. Съхранете 
новия документ във файл с име class.rtf във вашата работна папка.

10. а) Отворете папката Books. Разгледайте файловете romani.docx, 
razkazi.rtf и stihove.docx в нея. Във всеки от тях има информация за 
наличните книги в малка библиотека, разделени по жанрове. 

 б) Създайте нов текстов документ, който да обединява съдържа-
нието на трите файла. Въведете заглавие на текста „Моите книги“, 
центрирайте го и го форматирайте с шрифт Arial, размер 16 pt, стил 
получерен. Подредете информацията в дадения ред на файловете, 
без да променяте форматирането ѝ.

 в) Съхранете получения текстов документ във вашата работна 
папка с име my_books.pdf. 

11. а) Разгледайте файловете в папката Тraditions. Използвайте съдър-
жанието им и създайте нов документ, който да обединява информа-
цията от всички файлове. 

 б) Форматирайте новия документ, както следва:
	 	 символите да са с шрифт Tahoma, размер 14 pt, стил наклонен, 

цвят зелен;
	 	 абзаците да са двустранно подравнени, с отстъп на първия ред 

1,2 cm и единично междуредово разстояние;
	 	 разстоянието преди всеки абзац да е 6 pt.
 в) Съхранете крайния документ във файл с име folklor.doc във ваша-

та работна папка 

12. Отворете папката Iskar. Папката съдържа файлове с данни за р. Искър, 
най-дългата река, която тече изцяло на територията на България. 
С информацията от файловете beli_iskar.doc, cherni_iskar.docх и  
prolom.doc създайте нов текстов документ. Запишете резултата във 
файл с име iskar.pdf във вашата работна папка.

Внимание!
След прехвърляне-
то на текст между 
различни документи 
може да редактирате 
и да извършвате опе-
рации, които са необ-
ходими за крайното 
му оформяне.

3. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.
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Задача Задача 2

В Excel се създават електронни таблици по конкретен модел. 
Задават се имена на колони и редове, които оформят клетки.

Създаване, оформяне и редактиране на таблици  
със средствата на текстообработваща програма (част 1)Урок 6

Да припомним!

Задача Задача 1 В текстов документ създайте следната таблица:

Величина Единица за измерване
Електрически заряд Кулон (C)
Електрически ток Ампер (A)
Енергия Джаул (J); киловатчас (KWh) 
Съпротивление Ом (Ω)

Задайте широчина на първата колона 4,1 cm, а на втората – 4,25 cm.

За да създадете таблица: 
1. От раздела Insert (Вмъкни) изберете групата Tables 

(Таблици). 
2. Изберете Table (Таблица) (фиг. 1).
3. В появилия се диалогов прозорец (фиг. 2) задай-

те брой редове и брой колони, като маркирате с 
мишката. В таблицата от задача 1 колоните са две, а 
редовете – 5, т.е. тя е с размери 2х5.

4. Таблицата се появява автоматично на мястото на курсора в тексто-
вия документ, като широчината на клетките се определя автоматич-
но според броя на колоните и размера на страницата.

Широчина и височина на избрана колона/ред или клетка се задават от 
Тable Тools (Таблични инструменти)  Layout (Оформление)  Cell Size 
(Размер на клетка). Ако изберете AutoFit (Автоматично оразмеряване), 
широчината на клетката се определя съобразно текста в нея.

За да създадете таблицата от задача 1:

1. Изберете първата колона. В секцията Cell Size (фиг. 3) въведете стой-
ност 4,1 cm в полето Width (Широчина).

2. Изберете втората колона. Аналогично въведете стойност 4,25 cm.

Променете структурата на таблицата от задача 1, като:
а) премахнете четвъртия ред;
б) вмъкнете още една колона с широчина 2,5 cm между дадените две 
и в нея впишете символа, с който се означава величината от първата 
колона на същия ред. Крайният резултат е представен на фиг. 4.

Как да създадете таблица 
в текстов документ?

Как да промените 
размера на клетка?

Фиг. 1

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 2

Величина Означение Единица за измерване
Електрически заряд Q Кулон (C)
Електрически ток I Ампер (A)
Съпротивление R Ом (Ω)
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Задача 3

Как да обедините 
клетки?

Как да разделите 
клетка?

Фиг. 6

Фиг. 7
Фиг. 8

Речник
AutoFit –  
Автоматично 
оразмеряване

Cell Size –  
Размер на клетката

Height – Височина 

Merge – Обедини 

Split – Раздели 

Width –  
Дебелина/широчина

Въпроси и задачи
1. Как се създава таблица в текстов документ?

2. Как се увеличава/намалява броят на редовете 
или колоните във вече създадена таблица?

3. Може ли да се променя широчината на колона 
от таблица?

4. Отворете файла problem4.docх от папката 
urok06. Изпълнете описаното обединяване и 
разделяне на клетки в дадената таблица.

За да премахнете ред/колона, първо го/я изберете и от 
контекстното меню посочете Delete (Изтрий). В появи-
лото се падащо меню изберете желаната опция. Същият 
резултат се получава и при изпълнение на последовател-
ността Table Тools  Layout  Rows & Columns (Редове и 
колони)  Delete (фиг. 5).

За да добавите ред/колона, първо маркирайте място-
то на вмъкване. От контекстното меню изберете Insert.  
В появилото се падащо меню изберете желаната опция. 
Ще получите същия резултат и с последователността 
Table Тools  Layout  Rows & Columns  Insert (фиг. 5). 

Отворете файла table1.docх от папката urok06 от ресурсните материа-
ли към учебника. Обединете клетките на първия ред. Разделете клет-
ката във втора колона и трети ред на три реда и две колони.

Маркирани клетки се обединяват, като от контекстното меню се избе-
ре Merge cells (Обедини клетки) (фиг. 6).

За да разделите маркирана клетка, изберете следната последовател-
ност: Table Тools  Layout  Split Cells (Раздели клетки) (фиг. 7).

В появилия се диалогов прозорец (фиг. 8) въведете необходимия брой 
редове и колони.

Как да премахнете ред 
или колона в таблица?

Фиг. 5

Как да добавите ред 
или колона в таблица?

За да изпълните задача 3, задайте в диалоговия прозорец от фиг. 8 
следните стойности: 3 за броя на редовете и 2 за броя на колоните.



20 Информационни технологии за 7. клас

В Excel се използват средства за автоматично форматиране на клетки-
те. Форматирането на предварително избрани клетки включва: про-
мяна на външния вид на символите в тях – шрифт, цвят, размер и стил; 
подравняване на съдържанието в клетката спрямо рамката – верти-
кално и хоризонтално; задаване на размери и рамки на клетките – 
цвят, вид и дебелина на линията и фон. 

Има разлика между форматиране на клетка и съдържание и формат на 
данните в самата клетка.

Създаване, оформяне и редактиране на таблици  
със средствата на текстообработваща програма (част 2)Урок 7

Да припомним!

Задача Задача Отворете zad1.docx от папката urok07. Форматирайте таблицата, като:  
а) използвате готови шаблони;  
б) зададете характеристики на рамката и фона.

Форматирането на таблица включва оформяне на рамката на таблицата 
и форматиране на съдържанието вътре в клетките, включително зада-
ване на фон на клетките.

За да използвате готовите шаблони за форматиране на таблица в Word, 
изберете последователността Тable Тools  Design (Дизайн)  Table 
Styles (Стилове на таблица) (фиг. 1). 

За да видите всички възможни шаблони, използ-
вайте плъзгача вдясно. 

Изберете желания шаблон. На фиг. 2 може да 
видите едно възможно решение на задача 1, a) – 
таблицата в първоначалния ѝ вид вляво и с при-
ложен шаблон вдясно.Фиг. 1

Фиг. 2

Какво е форматиране 
на таблица в текстов 

документ?

Как да форматирате 
таблица с готови  

шаблони?

Кои са характеристиките  
на рамка на таблица?

Как да форматирате 
таблица със собствен 

дизайн?

Как да задавате  
и следите 

характеристиките  
на рамката на таблица?

Освен с готови шаблони в Word може да форматирате таблица, като 
създадете собствен дизайн. За да оформите рамката на таблица със 
собствен дизайн, трябва да посочите нейните характеристики.
Характеристиките на рамка на таблица са: изчертаване на границите 
(отгоре, отдолу, отляво, отдясно и др.), стил (вид), дебелина и цвят на 
линията.
При изпълняване на последователността Table Тools  Design  
Borders (Рамки)  Borders and Shading (Рамки и оцветяване) се отваря 
диалоговият прозорец Borders and Shading с три листа (фиг. 3). В него 
може да се задават всички характеристики на рамката на таблица.
Всички промени, които правите в процеса на форматиране на рамката, 
може да виждате в секцията Preview (Визуализация).
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Речник
Border – Граница

Shading – Оцветяване

Въпроси и задачи
1. Какво включва форматирането на таблица? 

2. Кои са характеристиките на рамката на таблица?

3. Отворете файла problem3.docx от папката urok07 
и форматирайте дадената таблица съгласно 
указанията.

За да изчертаете рамка на маркирани клетки, от раздела Home, гру-
пата Paragraph, изберете бутона Borders . От падащото меню може 
да избирате изчертаване, като посочите с мишката една или пове-
че опции. Същият резултат може да постигнете и от Table Тools  
Design  Borders  Borders and Shading в листа Borders (фиг. 3).

Как да изчертаете 
рамките на клетките?

Фиг. 5

Как да промените стила 
на линията?

Как да изберете цвят  
на рамката?

Как да зададете фон  
на клетки в таблица?

Как да изберете 
дебелина на линията?

Фиг. 4

За да промените стила (вида) на линията, в листа Borders на същия диа-
логов прозорец изберете една от възможностите в Style (Стил) (фиг. 3). 

За да изберете цвят на рамка: 
1. Изберете рамката, която ще оцветявате или променяте.
2. От полето Color (Цвят) изберете желания цвят с левия бутон на миш-
ката (фиг. 3).

За да изберете дебелина на линията, посочете с мишката желаната 
дебелина в Width (Дебелина) (фиг. 3).

Фон на маркирани клетки от таблица в Word може да зададете от буто-
на Shading (Оцветяване)  в раздела Home, групата Paragraph. При 
щракване върху малкия триъгълник се отваря диалогов прозорец за 
избор на цвят (фиг. 4). С мишката се посочва желаният цвят за фон.

Едно възможно решение на задача 1, б) е дадено на фиг. 5.

Фиг. 3
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1. Какви промени може да правите в структурата и форматирането 
на таблица?

2. Какви действия трябва да извършите, за да добавите два реда и да 
премахнете една колона в таблица?

3. Как може да обедините няколко съседни клетки?

4. Какви промени може да направите в една клетка?

5. Посочете действията, които се изпълняват при оформянето на 
рамката на таблица.

6. Какво означава да се форматира таблица?

7. Създайте таблица, в която да запишете седмичната си програма. 
Колко реда и колко колони са ви необходими? 

8. В математиката се използват редица математически символи. В 
таблицата са дадени някои основни означения. Създайте дадена-
та таблица в нов текстов документ, като използвате готов шаблон 
за форматирането ѝ. Съхранете файла с име math_symbols.pdf във 
вашата работна папка.

Символ Значение Символ Значение
1. ∞ Безкрайност 5. ≅ Еднакво

2. ≥ По-голямо или равно 6. ∅ Празно множество

3. ≤ По-малко или равно 7. ∪ Обединение  
на множества

4. ≠ Различно 8. ∩ Сечение  
на множества

Урок 8 Създаване, оформяне и редактиране на таблици 
със средствата на текстообработваща програма 
(упражнение)

Таблица се вмъква в текстов документ от раз-
дела Insert  Tables  Table, като се маркира 
желаният брой редове и колони.

Линиите на рамката се задават от Table Tools  
Design  Borders или от бутона  в раздела 
Home, групата Paragraph.

Редове и/или колони се вмъкват/изтриват от 
Table Tools  Layout  Rows & Columns, като се 
посочва желаната опция. Същият резултат се 
постига и от контекстното меню.

Маркирани съседни клетки се обединяват от 
Table Tools  Layout  Merge Cells. Клетка се 
разделя от Table Tools  Layout  Split Cells, 
като в появилия се диалогов прозорец се зада-
ва необходимият брой редове и колони.

Форматирането на таблица включва: формати-
ране на текста в клетките; оформяне на рамката 
и задаване на фон на клетките. Стилът на рам-
ката включва цвят, дебелина и вид на линията. 
Фон на маркирани клетки се задава от бутона

 в раздела Home, групата Paragraph.

Да припомним!

Въпроси и задачи
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9. а) Разгледайте списъка с реки, даден на фиг. 1. Припомнете си къде 
минава всяка от тях. Създайте таблица с дадените в образеца коло-
ни. Преценете колко реда са ви необходими.

 б) Във всяка празна клетка на таблицата запишете по една река, 
която отговаря на колоната, в която я поставяте. 

 в) Форматирайте таблицата:

  символи: шрифт Arial, размер 14 pt, цвят тъмнозелен, стил 
получерен;

  рамка: дебелина 1½ pt, цвят тъмнокафяв, стил единична линия.

10. Вмъкнете в нов текстов документ таблица с 4 колони и 3 реда. 
Обединете клетките във втория ред. Разделете първата клетка в 
третия ред на таблицата на два реда и три колони.

11. Отворете файла table.doc от папката urok08 от ресурсните матери-
али към учебника.

 а) Центрирайте надписите на колоните.

 б) Подравнете вляво съдържанието на клетките от втория до пос-
ледния ред.

 в) Форматирайте символите с шрифт Arial, размер 14 pt, стил нор-
мален, цвят светлозелен.

 г) Форматирайте таблицата с двойни линии, цвят тъмнозелен, дебе-
лина 1 pt.

12. Създайте таблица, която съдържа колони с формите на неправил-
ни глаголи в чуждия език, който изучавате, и превода им на бъл-
гарски език.

13. Вмъкнете таблица като дадената в нов текстов документ. Обърнете 
внимание кои клетки са обединени и кои – разделени. Рамката 
форматирайте с тъмнолилав цвят, двойна линия, дебелина 1 pt. 
Задайте светлосин фон на всички клетки в таблицата.

Реки в Европа

Реки, течащи  
само в България

Реки, течащи  
и в България

Реки извън  
България

Струма

Сена

Янтра

Дунав

Марица

Тежу

Искър

Вардар

Камчия

Фиг. 1
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Урок 9
Данните представят тези свойства на обекти-
те и явленията, които може да се измерят или 
опишат. 
Електронната таблица е компютърен вариант 
на обикновена таблица. Програмите за обра-
ботка на данни, представени в таблици, също 
се наричат електронни таблици (Spreadsheets). 
Те дават възможност да се въвеждат, съхра-
няват и обработват различни типове данни – 
числа, текст, дата и час и др.; да се оформят по 
различни начини; да се представят чрез диаг- 
рами и др. 
Популярна програма за представяне на таб-
лични данни е Excel. Основните елементи в 
електронната таблица са клетка (Cell), ред 
(Row) и колона (Column). Всяка клетка има 
адрес (име), образуван от етикeта (Label) на 
колоната и етикета на реда, в които се нами-
ра. Няколко съседни клетки образуват област 
от клетки (Range). Клетката, в която се намира 
маркерът или е избрана с мишката, се нарича 
активна или текуща клетка. Данни се въвеждат 
и редактират само в активна клетка. 
В електронната таблица може да се зада-
ват различни оформления на данните и 

клетките – шрифт, цвят, размер на символите, 
разположение на данните в клетка или област 
от клетки, цвят на фона на клетка, рамка на 
клетка. Може да се обединяват клетки (Merge) 
или текстът да се разполага на няколко нива в 
клетката (Wrap Text).

В електронните таблици може да се използват 
формули. Всяка формула започва със знак „=“ 
или  „+“. Във формулите участват адреси на клет-
ки, числа, аритметичните действия събира- 
не (+), изваждане (-), умножение (*), деление (/), 
степенуване (^), скоби ( ), знакът % и функ-
ции. Аритметичните действия се извършват в 
последователността, позната от математиката. 

В електронните таблици се използват гото-
ви вградени формули, наречени функ-
ции. Функция може да се въведе от раздела 
Formulas или с бутона Insert Function от лента-
та за въвеждане. Често използвани функции 
са Sum – събиране на стойностите на клет-
ките в посочена област от клетки, Average – 
пресмятане на средноаритметична стойност, 
Min – намиране на най-малка стойност, и Max – 
намиране на най-голяма стойност.

Да припомним!

Проектиране, създаване и форматиране  
на електронна таблица

Обработка на таблични данни

Ученици от 7. клас изучават математика, литература, география и ико-
номика, информационни технологии. Разработете електронна табли-
ца, в която:
а) въведете данни за 6 ученици (номер, име, фамилия и успех по съот-
ветния предмет) и изчислете средния успех на всеки;
б) намерете максималния и минималния среден успех в групата.
в) Pешението на задачата запишете във вашата работна папка с име 
dnevnik7klas.xls.

Задача 1

Решението на задачата (фиг. 1) най-често преминава през три етапа: 
1. проектиране на структурата и създаване на таблицата;
2. форматиране и въвеждане на първичните данни;
3. въвеждане на формулите.

Фиг. 1
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Задача 2

Проектирането на електронна таблица е свързано с определяне на ней-
ната структура; заглавния ѝ ред; броя и имената на колоните и редове-
те, които ще включва; формулите, по които ще се пресмята; формàта на 
данните; широчината на колоните и височината на редовете.

1. етап. Данните са разположени в 8 колони (с различна широчина) 
и 11 реда, първият от които е с по-голяма височина. Таблицата има 
заглавен ред, като клетките в областта А1:H1 са обединени. Текстът 
„Дневник“ е разположен хоризонтално в центъра и вертикално горе. 
Клетките от областта А2:C2 са обединени, както и клетките от всяка от 
областите D2:G2, H2:H3, A10:G10 и A11:G11. Може да поставите рамки 
на клетките в отделните зони, да форматирате стойностите в тях с под-
ходящ шрифт, размер, стил и т.н.

2. етап. Данните в областите A4:A9 и D4:G9 са цели положителни числа, 
в областта B4:C9 са текстови, а в областта H4:H11 – десетични дроби, 
закръглени до стотни.

3. етап. В клетката H4 например, с функцията AVERAGE(D4:G4), се изчис-
лява средният успех на Валя; в клетката H10 с функцията MIN(H4:H9) се 
намира минималният среден успех на групата; а в клетката H11 с функ-
цията MAX(H4:H9) се намира мaксималният среден успех на групата.

В таблицата от задача 1 добавете колони за успеха по музика и исто-
рия и цивилизации.

За да изпълните задачата, трябва да промените структурата на таблица-
та, като вмъкнете 2 колони вляво от колоната за среден успех. 

За да вмъкнете клетка, първо изберете клетката, около която искате 
да вмъкнете нова. От контекстното меню изберете Insert. Отваря се 
диалоговият прозорец от фиг. 2. Изберете една от възможностите Shift 
сells right (Премести клетките надясно) или Shift cells down (Премести 
клетките надолу). Маркираната клетка (област от клетки) се премест-
ва в избраната посока и на нейно място се вмъкват нови клетки. Ако 
изберете Entire row (Цял ред) или Entire column (Цяла колона), се вмъкват 
толкова реда (колони), колкото има в маркираната област от клетки. 

За да вмъкнете ред или колона, може да маркирате ред (колона) и от 
контекстното меню да изберете Insert.

За да изтриете клетка, ред или колона, маркирайте ги и от контекстно-
то меню изберете Delete. Отваря се диалоговият прозорец от фиг. 3. 
Изберете съответната възможност.

Какво означава да се 
проектира електронна 
таблица?

Примерно решение  
на задачата

Речник
Entire – Цял

Shift cells down – 
Премести клетките 
надолу

Shift cells right – 
Премести клетките 
надясно

Въпроси и задачи
1. Кои действия включва проектирането на елек-

тронна таблица?
2. В таблицата от задача 1 в урока променете 

оценката по математика на ученика с № 21 от 
3 на 6. Кои клетки в електронната таблица и 
защо променят стойностите си? Изтрийте реда, 

съдържащ данните на ученика с № 9. Вмъкнете 
ред преди данните за ученика с № 21. След 
реда с данни за последния ученик добавете 
ред за успеха по учебни предмети и изчислете 
средния успех за всеки предмет.

Фиг. 2

Фиг. 3

Как да вмъкнете  
или изтриете клетка, 
ред или колона?

4. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.
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Урок 10
За да се проектира таблица, е необходимо 
да се определят: структурата на таблицата; 
заглавният ѝ ред; броят и имената на редове-
те и колоните; формулите, по които ще се пре-
смята; формàта на данните; широчината на 
колоните и височината на редовете и др. 

Когато се изпълняват операции с клетки 
или области от клетки, те трябва да бъдат 

предварително избрани (маркирани).

Ред се избира с щракване върху етикета на 
реда. Колона се избира с щракване върху ети-
кета на колоната. Област се избира с щрак-
ване в клетката в горния ляв ъгъл на област- 
та, натискане и задържане на клавиша Shift и 
щракване с мишката в клетката в долния десен 
ъгъл на областта.

Да припомним!

Създайте таблица за седмичното разписание на часовете ви в учи-
лище. Включете информация за поредния номер, началото и края на 
всеки учебен час.

Задача 1

Задача 2

Как да копирате 
съдържанието на клетка 

или област от клетки?

Решение на а)

Основни операции с клетки и области  
в електронна таблица

Част от примерно седмично разписание е дадено в таблица 1.

Час № Начало Край Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

1 07:30 08:15 Математика БЕЛ История и 
цивилизации

География и 
икономика Музика

2 08:25 09:10 БЕЛ ИТ Математика БЕЛ Математика

3 09:20 10:05 Физика Математика Музика Физика и 
астрономия БЕЛ

За да копирате съдържанието на клетка или на област от клетки, мар-
кирайте клетката (областта) и изпълнете действието Копиране. След 
това изберете клетката (клетката в горния ляв ъгъл на областта), в 
която ще копирате, и изпълнете действието Постави.

Отворете файла EU_countries.xls от папката urok10 от ресурсните мате-
риали към учебника. Той съдържа данни за площта и населението на 
28-те страни членки на Европейския съюз (ЕС) към 2017 г.

а) Пресметнете гъстотата на населението на всяка страна.

б) Намерете общия брой жители в страните от ЕС.

в) Вдясно от колоната „Население“ вмъкнете колона с подходящо име. 
В нея пресметнете какъв процент от всички жители в ЕС са жителите 
на съответната държава. 

г) Намерете общата площ на държавите в ЕС.

д) Вдясно от колоната „Площ“ вмъкнете нова колона с подходящо име. 
В нея пресметнете какъв процент от общата площ на ЕС е площта на 
всяка държава. 

е) Запазете файла във вашата работна папка. 

Гъстотата на населението на всяка страна (брой души на 1 кв. км) ще 
намерите, като разделите броя на населението на площта. 

Таблица 1
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Как да копирате 
формула от клетка?

Какво е относителен 
адрес на клетка  
във формула?

Фиг. 2

На фиг. 1 е даден пример с Австрия. Броят на населението е въведен в 
клетката C4, а площта – в клетката B4. Ще пресметнете броя на жители-
те, обитаващи 1 кв. км, като в клетката D4 въведете формулата =C4/В4. 

За да намерите гъстотата на населението и на останалите страни член-
ки на ЕС, трябва да въведете формулата още 27 пъти, но може да копи-
рате формулата от клетката D4 в клетките от D5 до D30.

За да копирате формула от една клетка в друга, приложете последова-
телността от действия за копиране на съдържанието на клетка с текст. 

За да копирате формула от дадена клетка в съседни клетки, изберете 
клетката с формулата, поставете курсора на мишката в долния ѝ десен 
ъгъл (той се превръща в кръстче) и влачете в желаната посока.

Процесът на копиране на формулата ще запази математическото пра-
вило за изчисляване на гъстотата на населението, но ще промени 
адресите на клетките, с които се извършват изчисленията. Например 
изчисленията за Белгия ще се извършат в клетката D5 с данните от 
клетките B5 и C5 (фиг. 2).

Ако адресите на клетките са записани по този начин във формулите, 
казваме, че те участват в изчисленията със своя относителен адрес. 

За да пресметнете общия брой жители в ЕС, в клетката С2 може да 
приложите функцията SUM върху областта от клетки с броя жители на 
всяка страна.

За да пресметнете колко  процента от общото население на ЕС е 
населението на всяка страна, е необходимо да вмъкнете нова коло-
на съгласно указанията във в) на задача 2. Името на колоната може 
да бъде „Процент на населението спрямо ЕС“. Клетките в тази колона 
форматирайте с тип Percentage. За всяка държава разделете броя на 
населението ѝ на общия брой на населението на ЕС. Ако се опитате 
да копирате формулата обаче, ще получите съобщения за грешки или 
неверни резултати (фиг. 3). 

Когато искате копията на формула да използват стойността на една и 
съща клетка, е необходимо да запишете тази клетка с нейния абсолю-
тен адрес. За обозначаване на абсолютния адрес на клетка пред ети-
кета на колоната и етикета на реда се поставя знак $. Например, за да 
решите в), в клетката D4 въведете =C4/$C$2 (фиг. 4) и копирайте фор-
мулата в областта D5:D30. 

Клетките може да участват във формули и с т.нар. смесен адрес, напри-
мер $D4 и C$2. Тогава в копията на клетката $D4 ще се променя само 
етикетът на реда: $D5, $D6 и т.н., а в тези на клетката C$2 – само етике-
тът на колоната: D$2, E$2 и т.н.

Разгледайте файла  
copy_cells_formula.wmv 
от папката urok10\demo.

Фиг. 1

Фиг. 3

Фиг. 4

Решение на б)

Решение на в)

Какво е абсолютен 
адрес на клетка  
във формула?
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Въпроси и задачи
1. Обяснете разликите при копиране на клетка с текст, на клетка, съдър-

жаща формула с относителен адрес, и на клетка с формула с абсолю-
тен адрес. Дайте примери, в които е подходящо да се използва абсо-
лютно адресиране на клетките.

2. Разгледайте файла define_names.wmv от папката urok10\demo. Запишете 
в тетрадките си последователността от действия за дефиниране на име 
на област и изтриване на име на област.

3. Във файла valuta.xls от папката urok10 са дадени цени на обувки в 
левове, евро и долари. Променете формулите за пресмятане на цени-
те в долари така, че при промяна на курса на долара спрямо лева да 
се променя и цената в долари. Решете задачата със и без използването 
на имена на области.

Речник
Defined Names –
Дефинирани имена

Name box – Поле за име

Name manager – 
Диспечер на имена

Use in Formula – 
Използвай във формула

Задаването на клетките във формулите с техните адреси се нарича 
адресиране. То може да бъде относително, абсолютно или смесено.

Може да зададете име на област от клетки. Например областта от 
клетки В4:30 е подходящо да се именува „Площ“. Имената на области 
от клетки може да се използват във формули или в други операции с 
данните. 

За да зададете име на област:

1. Маркирайте областта.

2. В полето Name Box (Поле за име) въведете името на областта (фиг. 5) 
и натиснете клавиша Enter.

При задаването на име на област не се допускат интервали. Те може да 
се заместят с „_“.

За да пресметнете общата площ на страните от ЕС, използвайте функ-
цията SUM с аргумент областта с име „Площ“ (фиг. 6). За да използва-
те областта с нейното име, от раздела Formulas, групата Defined Names 
(Дефинирани имена), изберете Use in Formula (Използвай във формула). 
Отваря се списък с дефинирани области. Изберете „Площ“. 

Може да зададете име и само на една клетка. Например за клетката С2 
може да зададете име „Площ_ЕС“. 

За да пресметнете относителния дял на площта на всяка държава 
спрямо площта на ЕС, може да използвате имената на областите, които 
сте задали. В клетката C2 използвайте формулата от фиг. 7. 

За да довършите задачата, е достатъчно да копирате формулата в клет-
ките от C5 до C30.

Име на област може да премахнете, като използвате Name Manager 
(Диспечер на имена).

Решение на г)

Решение на д)

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Урок 11
Как се задават  

и използват имена  
на области?

Какво означава 
адресиране?
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1. Има ли разлика при използването на абсолютен адрес на дадена 
клетка във формула и името на клетката, зададено от потребителя?

2. Разгледайте таблицата от фиг. 1. Какъв ще бъде резултатът от копи-
рането на формулата от клетката С2 в клетките С3, С5, D2 и D7?

3. Разгледайте таблицата от фиг. 2. Какъв ще бъде резултатът от копи-
рането на формулата от клетката С2 в клетките С3, С5, С6 и D7?

4. Разгледайте таблицата от фиг. 3. Тя съдържа данни за права про-
порционалност с коефициент k = 2. Защо се появяват съобщения 
за грешки и невярно пресметнати стойности? Как трябва да се 
редактира формулата в клетката B3 така, че при копиране на фор-
мулата в областта от клетки B4:B7 да се получат верни стойности?

5. На училищна олимпиада по математика са дадени 4 задачи. Всяка 
задача се оценява най-много с 4 точки. Файлът olimpiada_ math.xlsx  
съдържа следната информация: име, презиме, фамилия на ученик 
и получените точки за всяка задача. Задайте подходящи имена на 
областите с данни за всяка от задачите. Пресметнете точките на 
всеки ученик, като използвате зададените от вас имена на области.

 6.  Отворете файла vedomost.xlsx. Той съдържа данни за изразходваните 
количества вода от домакинствата в с. Елхово през декември 2017 г. 

 а) Допълнете таблицата така, че да изчислите 
разхода на вода и дължимите суми от всяко 
домакинство в селото (фиг. 4).

 б) Изтрийте редовете на домакинствата, които 
не са изразходвали вода през месеца.

 в) Запазете файла с име vedomost_12-7.xlsx във 
вашата работна папка.

Урок 11
Копирането на данни от една клетка в друга се 
извършва с последователността: маркиране на 
клетката  Copy  активиране на клетката, в 
която ще се копира  Paste.

За да се запази при копиране съотношение-
то между клетките, участващи във формулата, 
и клетката, в която е записана формулата, се 
използва относителен адрес на клетките.

В процеса на копиране клетките, записани във 
формулата с относителен адрес, се променят, 
а тези с абсолютен адрес остават без промяна. 
За обозначаване на абсолютен адрес на клет-
ка пред етикета на колоната и етикета на реда 
ѝ се поставя знак $. 

При използването на формули или други опе-
рации с данните в електронна таблица може 
да се задават имена на области.

Да припомним!

Въпроси и задачи

Основни операции с клетки и области  
в електронна таблица (упражнение)

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 4

Фиг. 3

Забележка. Всички файлове към задачите се намират в папката urok11 
от ресурсните материали към учебника.
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Може да изчислите общия брой точки на Надя Милева, като в клетка-
та F3 въведете функцията SUM(D3:E3). Копирайте формулата от клетка-
та F3 в областта F4:F37, за да пресметнете точките на всеки състезател.

За да решите б) на задачата, е необходимо да извършите подрежда-
не на данните, което се нарича сортиране. За да сортирате данните в 
таблицата, изберете по кои колони да се извърши подреждането; по 
какъв признак – стойности, цвят на текста, цвят на клетката, икона на 
клетката; реда на сортиране – намаляващ (Descending – Низходящ) или 
нарастващ (Ascending – Възходящ) ред. Excel сортира данните във въз-
ходящ ред така: числата се подреждат от най-малкото отрицателно 
към най-голямото положително число; текстът се подрежда по симво-
ли от ляво надясно. Символите от българската азбука от А до Я се под-
реждат след символите на латиница.

Задаването на колоната, реда на сортиране и по какво ще се сортира 
определя критериите за сортиране.

За да сортирате данните:

1.  Маркирайте само редовете с данни, които ще се пренареждат 
(т.е. сортират). В случая маркирайте областта от клетки A3:F37.

2.  От раздела Home, групата Editing, изберете Sort & Filter (Сортиране и 
филтриране)  Custom Sort (Сортиране по избор) (фиг. 1)  задаване на 
критерии за сортиране:

	 Изберете колоната, по която ще се сортират данните, от Sort by 
(Сортирай по) (фиг. 2). В някои задачи се налага да изберете допълни-
телно ниво за сортиране с Add Level (Добави ниво). Може да посочите 

Урок 12
В програмите за текстообработка може да се търси и заменя инфор-
мация. Текст се търси от раздела Home, групата Editing, с командата 
Find, а се заменя с Replace.

Да припомним!

Сортиране на данни по зададени критерии.  
Търсене и замяна на данни 

В състезание по математика са участвали ученици от шест града. 
Файлът urok12/math_comp.xlsх от ресурсните материали към учебни-
ка съдържа данни за участниците и техните резултати. 
а) Изчислете общия брой точки на всеки състезател.
б) Подредете списъка по азбучен ред на имената на състезателите. 
Номерирайте състезателите.
в) Направете класиране по точки. На първо място поставете учени-
ка с най-голям общ брой точки. Ако двама ученици имат равен общ 
брой точки, по-предно място ще заеме ученикът с по-висок резултат 
на II кръг.
г) Заменете кодовете на градовете на участниците с пълното им наи-
менование в съответствие с легендата от областта H1:I7.
д) Запишете класирането във файл с име Ranking.xlsx във вашата 
работна папка.

Задача 

Какво означава 
сортиране на данни  

и задаване на критерии 
за сортиране?

Решение на а)

Фиг. 2

Фиг. 1
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дали да има заглавен ред в полето за отметка My data has Headers (Моите 
данни имат заглавие).

	 Изберете по какво ще сортирате. Най-често сортираме по Value 
(Стойност). 

	 Изберете реда на подреждане на данните. Може да извършите сор-
тирането в намаляващ или в нарастващ ред. 

Може да решите б) на задачата, като изпълните действията за сортира-
не с критериите от диалоговия прозорец на фиг. 2. Подреждането на 
редовете в таблицата ще се извърши по данните в колона B във възхо-
дящ ред (Sort A to Z). 

Може да решите в), като изпълните действията за сортиране с критери-
ите от диалоговия прозорец на фиг. 3. Подреждането на редовете в таб-
лицата ще се извърши по данните в колона F в низходящ ред (Largest to 
Smallest). Редовете с равни стойности в колоната F ще бъдат сортирани 
по вторичен критерий в низходящ ред по стойностите в колона Е.

Търсенето и заместването на данни в Excel е подобно на търсенето 
и заместването на текст в Word. Първо маркирайте областта, в която 
ще търсите. След това от раздела Home, групата Editing, инструмен-
та Find & Select (Намиране и избор), изберете Find или Replace (Търсене 
или Заместване). Ако изберете Find (фиг. 4), в полето Find what на отво-
рилия се диалогов прозорец въведете търсената стойност, след което 
изберете бутона Find All или Find Next. Ако изберете Replace, в полето 
Find what въведете стойността, която искате да замените, а в полето 
Replace with – новата стойност. 

Може да решите г) на задачата, като замените съкращенията, с които 
са означени градовете, с теxните пълни имена. 

Например стойността С в областта C3:C37 ще бъде заменена с текста 
София (фиг. 5). Препоръчително е да направите замяната на символа 
Р с текста Русе, като използвате многократно последователността от 
бутони Find Next  Replace.

Речник
Ascending – Възходящ

Custom Sort – 
Сортиране по избор

Descending – Низходящ

Sort – Сортирам, 
подреждам

Sort A to Z – Сортиране 
от малки към големи

Sort Z to A – Сортиране 
от големи към малки

Решение на б)

Решение на в)

Въпроси и задачи
1. Как се подреждат числата в низходящ ред? Как се подрежда текст в 

низходящ ред?

2. Възможно ли е в електронна таблица да се сортира едновременно по 
няколко нива? Какво е критерий за сортиране?

3. Отворете таблицата към задача 2 от урок 11. Използвайте сортиране и 
намерете държавата с най-голяма площ и държавата с най-малка гъс-
тота на населението.

4. Отворете файла sport.xlsx от папката urok12. Направете класиране на 
състезателите по висок скок, а ако има такива с равен резултат, класи-
райте ги и по времето за бягане на 100 м.

Фиг. 4

Фиг. 3

Фиг. 5

Как да търсите  
и замествате данни  
в Excel?

Решение на г)
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Урок 13 Основни типове диаграми. Графична интерпретация  
на данните. Копиране на диаграма  
в отделен лист в таблицата

Диаграмите (Charts) в електронните таблици се 
използват за графично представяне на данни-
те с цел по-лесно възприемане на информация.

Електронните таблици предоставят въз-
можност за създаване на различни видове 

диаграми. Най-често използваните, познати 
ви и от часовете по математика и география 
и икономика, са: кръгова (Pie), линейна (Line) и 
колонна (Column). Когато се променят стойнос- 
тите в таблицата, диаграмата, свързана с тях, 
също се променя.

Да припомним!

За да решите задачата, е необходимо да представите данните чрез 
диаграми, за да постигнете лесна визуализация и интерпретация на 
данните – разчитане и тълкуване. 
На фиг. 1, 2 и 3 е дадено възможно решение.

Кои са най-често 
използваните типове 

диаграми?

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3

Ученици от Благоевград провели анкета със 100 души за необходи-
мостта от зоополиция в града. Резултатите от анкетата са дадени във 
файла zoo_police.xlsx от папката urok13 от ресурсните материали. 
Представете с подходящи диаграми данните за пола на участници-
те в анкетата, източника на информация за зоополицията, мнение-
то им за проблема с бездомните животни в квартала, в който живеят. 
Копирайте в отделен лист диаграмата за пола на участниците.

Задача

Разгледайте решението 
на задачата във файла  

charts_demo.wmv от  
папката urok13/demo. 

Най-често използваните диаграми са: колонна (Column); стълбовидна 
(Bar); линейна (Line); кръгова (Pie); XY-зависимост и др. За всеки тип диаг- 
рама може да изберете подтип. Диаграмите може да бъдат двумерни 
(2D) – данните се представят чрез геометрични фигури (фиг. 1 и 2), и 
тримерни (3D) – данните се представят чрез геометрични тела (фиг. 3).
Всяка диаграма се състои от две части: основна и допълнителна. 
Основната част включва графично изображение, евентуално допълне-
но с координатни оси и легенда. Координатните оси са 2 при двумерна 
и 3 при тримерна графика. Всяка от осите има скала за изменение на 
разглежданите величини.
Допълнителната част включва заглавието на графиката, надписите 
(етикетите) на координатните оси и величините. Заглавието трябва да 
бъде максимално кратко и ясно. Легендата се използва за описание на 
използваните означения. 

Разгледайте файла 
charts_types.wmv  

с допълнителна инфор-
мация за основните 

типове диаграми.
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Кръговата диаграма (Pie) представя отношението на стойностите в 
серията към общата им сума. Чрез отрязъците на един кръг се пред-
ставят частите на едно цяло. С кръговата диаграма може да се предста-
вят само единични серии, които са част от едно цяло (фиг. 1).

Колонната диаграма (Column) сравнява данните чрез изчертаване на 
правоъгълници за представяне на всяка стойност в дадена категория. 
За положителните стойности правоъгълниците се изчертават над оста 
Х, а за отрицателните – под нея (фиг. 3).

Стълбовидната диаграма (Bar) е подобна на колонната, но правоъгъл-
ниците са разположени хоризонтално. Обикновено се използва, кога-
то надписите на категориите са твърде дълги (фиг. 2).

Линейната диаграма (Line) е подходяща за графично изобразяване на 
промяната в серии от стойности на данните, например изменението 
на температурата на въздуха в определен период от време (фиг. 4).

За да създадете диаграма, първо маркирайте областта от клетки, които 
искате да представите чрез нея. Може да използвате и предварително 
зададени имена на области. 

От раздела Insert, групата Charts (Диаграми) (фиг. 5), изберете желания 
тип диаграма, като използвате съответните инструменти или изберете 
Recommended Charts (Препоръчвани диаграми). Във втория случай се 
отваря диалогов прозорец с два листа: Recommended Charts (фиг. 6) и 
All Charts (Всички диаграми) (фиг. 7). 

Как да създадете 
диаграма  
в електронна таблица?

В какви случаи  
се използват различните 
видове диаграми?

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6 Фиг. 7

Фиг. 8

След като изберете тип диаграма, в дясната част на листа може да 
изберете негов подтип. Когато сте готови с избора си, щракнете върху 
бутона ОК. Диаграмата се появява в таблицата, а в лентата с инстру-
менти – Chart Tools (Инструменти за диаграма) с два раздела: Design 
(Проектиране) и Format (Форматиране) (фиг. 8). От тези раздели може 
да правите допълнителни настройки на диаграмите. 

5. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.

Знаете ли, че?
Серията от данни
(Series) представлява 
свързани помежду си 
данни, които се пред-
ставят чрез графич-
ни елементи в един 
и същи цвят и шарка. 
Серията от данни се 
описва в легендата. 
Стойностите в някол-
ко серии може да се 
обединят в категории 
(Category). 
Обикновено по оста 
Х се разполагат кате-
гориите, а по оста У – 
стойностите на данни-
те в сериите.
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За да преместите диаграма в отде-
лен лист на таблицата, щракнете 
върху нея. Изберете Chart Tools  
Design  Move chart (Преместване 
на диаграма). От появилия се диа-
логов прозорец (фиг. 9) изберете 
New sheet (Нов лист)  OK. 

Диаграмата се показва в отделен лист. За да върнете диаграмата в 
работния лист с таблицата, повторете горните стъпки и от списъ-
ка Object in (Обект в) изберете работния лист, в който ще поставите 
диаграмата.

В лентата за състоянието щракнете върху бутона New Sheet (фиг. 10). 

Вмъква се нов работен лист. Копирайте диаграмата от листа, в който 
е създадена, в новия лист. Изпълнете операциите за преместване на 
диаграма.

Въпроси и задачи
1. Кои са основните типове диаграми? Каква е разликата между двумер-

ни и тримерни диаграми? Кои са елементите в диаграмите?

2. Какво означава да интерпретирате данните в диаграма?

3. Какъв тип диаграма ще използвате, за да представите:
 а) разпределението на оценките във вашия клас в края на първия уче-

бен срок;
 б) дневните температури, измерени за период от 10 дни;
 в) правопропорционална зависимост;
 г) водния отток на дадена река?

 4.  Файлът T_February.xlsx от папката urok13 съдържа данни за сред-
ните дневни температури в гр. София за всеки ден от февруари 
2017 г. Изчислете минималната, максималната и средномесечна-
та температура за месеца. Допълнете с линейна диаграма, изра-
зяваща изменението на температурата през наблюдавания месец. 
Анализирайте температурите през месеца – периоди на затопляне 
и застудяване; периоди с отрицателни и положителни температу-
ри; периоди, в които температурата е съответно над и под средно-
месечната температура, и т.н. Преместете диаграмата в отделен лист 
на таблицата. Примерно решение може да видите във файла с име  
demo_T_February.wmv от папката urok13.

 5.  Отворете файла EU_countries.xlsx от папката urok13. Представете с 
кръгова диаграма площта на страните от ЕС. Представете със стълбо-
видна диаграма данните за площта и броя на населението им. Кои са 
трите най-големи по площ държави? Копирайте диаграмите в отделни 
листове. 

6. Отворете файла climatograms_demo.wmv и проследете как се създава 
комбинирана диаграма. Отворете файла climatogram_Athen.xlsx от пап-
ката urok13. Съставете климатограма за Атина. Обяснете защо има раз-
лика в климатограмата за София от фиг. 11 и климатограмата за Атина.

Речник
Chart – Диаграма

Move chart – 
Преместване  
на диаграма

Object – Обект 

Recommended charts – 
Препоръчвани 
диаграми

Как да преместите 
диаграма в отделен 

лист на таблицата?

Как да копирате 
диаграма в отделен 

лист?

Фиг. 9

Урок 14

Фиг. 10

Фиг. 11



35

В електронна таблица може да отпечатате съдържанието на даден 
работен лист, част от работен лист, отделна графика, избрани работни 
листове, цялата работна книга. Може да зададете номерация на страни-
ци, да определите полетата на страниците, ориентацията им, да поста-
вите текстове, които да се отпечатват автоматично на всяка страница.

Може да зададете настройките за печат от раздела Page Layout (фиг. 1).

Ако данните са разположени на повече от една страница и искате 
даден ред или колона да се отпечатва на всяка страница, изберете 
Print Titles (Печат на заглавия). Отваря се диалогов прозорец с няколко 

Какви части  
от електронна  
таблица може  
да отпечатате?

Как да зададете 
настройки  
за оформление  
на страниците?

Урок 14
За да се отпечата текстов документ на хартия, 
e необходимо да има инсталиран и свързан с 
компютъра принтер.
Настройките за печат включват определяне на: 
размер на хартиения лист; размер на поле-
тата (ляво, дясно, долу, горе); ориентация на 
листа  – портретна или пейзажна. Може да се 

отпечата целият документ или част от него.

Използва се последователността от команди 
File  Print  настройки за печат  отпечат-
ване. Настройките за печат в Word може да се 
зададат и от лентите с инструменти, като се 
избере разделът Page Layout (Оформление на 
страниците). 

Да припомним!

Отпечатване на таблица  
и на отделни части от нея

ЗадачаОтворете файла doklad_srok_1.xlsx от папката urok14. Той съдържа 
информация за успеха на паралелките от 5. до 7. клас на основно 
училище „Христо Ботев“.
а) Отпечатайте таблицата с данните за успеха само на 7.б клас.
б) Отпечатайте таблицата с обобщените данни за успеха на седмите 
класове в ОУ „Христо Ботев“ и графичното им представяне.

Решението на задачата 
може да видите  
във файла с име  
print_spreadsheet от 
папката urok14/demo.

листа (фиг. 2). В листа Sheet (Лист) посочете кой ред или колона да се 
използва за заглавие при отпечатването. В блока Print Titles задайте 
съответните области от клетки, които искате да се повтарят. 

За да изберете с мишката областта за повторение при печат, щракнете 
върху стрелката отдясно на съответното поле. Прозорецът се миними-
зира и вие виждате само полето за избор (фиг. 3.) С мишката посочете 
съответните клетки от таблицата. За да се върнете към първоначалния 
вид на прозореца, щракнете върху стрелката вдясно. 

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3
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В блока Print (Печат) активирайте полето за избор Row and column 
headings (Заглавия на редове и колони). 

В прозореца за настройка на страниците може да зададете полета на 
страниците (фиг. 4), разположение на данните спрямо листа, размер на 
хартията, качество за печат в dpi, номерация на първата страница (фиг. 5).

Как да определите  
област за печат?

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 4 Фиг. 5

Фиг. 6

В листа Header/Footer (Горен/Долен колонтитул) (фиг. 6) може да зада-
дете информация, която да се отпечатва отгоре или отдолу на всяка 
страница. При избор на Custom Header (Потребителски горен колон-
титул) или Custom Footer (Потребителски долен колонтитул) се отваря 
прозорец, в който може да задавате елементи или текст, които да се 
отпечатват (фиг. 7).

Потребителският колонтитул е разделен на три части. Във всяка част 
може да вмъквате текст, номерация на страници, дата, име на работ-
ния лист или файла и др.

В листа Sheet на прозореца от фиг. 2 може да определите област за 
печат (Print Area), да зададете последователността на страниците от 
работния лист. Имайте предвид, че в един работен лист може да имате 
няколко страници за печат.

Област за печат може да зададете и като:

1. Маркирате областта от клетки, която искате да печатате.

2. С инструмента Print Area от групата Page Setup на раздела Page Layout 
потвърдите задаването на областта за печат в Set Print Area (Задай 
област за печат) (фиг. 8).
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След като сте направили настройките, 
може да отпечатате данните от File  Print. 
В появилия се панел (фиг. 9) може да зада-
дете брой на копията, кои страници да 
се отпечатат или коя част от работната 
книга да се отпечата, ориентация, размер 
на листа, мащабиране (скалиране) на таб-
лицата така, че да се събере по определен 
начин върху листа (фиг. 10):
 No Scaling – печат в реален размер;
 Fit Sheet on One Page – вместване на таб-
лицата в една страница;
 Fit All Columns on One Page – вместване на 
всички колони в една страница;

 Fit All Rows on One Page – вместване на всички редове в една страница;
 Custom Scaling Options – настройки за мащабиране на потребителя. 
Отваря се прозорецът от фиг. 5.

Когато сте готови, щракнете върху бутона Print. 

Диаграмите в електронна таблица може да отпечатате така, както са 
разположени в таблиците, или на отделни листове. 

За да отпечатате отделно дадена диаграма от таблицата: 

1. Изберете я. 

2. Изберете File  Print. В полето за изгледа за печат виждате как ще 
изглежда страницата при печат (фиг. 11).

3. Направете желаните настройки и натиснете бутона Print.

Речник
Custom Footer –
Потребителски долен 
колонтитул

Custom Header –
Потребителски горен 
колонтитул

Fit – Вместване

Heading – Заглавие

Print Area –  
Област за печат

Print Titles –  
Заглавия за печат

Scale – Мащаб

Scaling – Мащабиране

Set Print Area – Задай 
област за печат

Въпроси и задачи
1. Може ли да се отпечата само избрана област от електронна табли-

ца? Кои са основните стъпки за отпечатване на части от таблица? 
Избройте основните настройки на страница.

2. Потърсете в лентата с инструменти за оформление на печата други 
възможности за показване на прозореца за настройки на страницата.

3. Посочете общите и различните инструменти за настройка на страни-
ците за печат в Word и Excel.

4. За задачата от урока задайте полета на страниците отгоре и отдолу 
по 3 cm, отляво – 3 cm, отдясно – 1,5 cm. Отпечатайте с мащаб 90%. 
Отпечатайте таблицата с данните за резултатите от обучението на  
6. клас. Отпечатайте колонната диаграма, изразяваща графично резул-
татите от обучението в 6. клас. 

5. Отворете файла EU_countries.xlsx от папката urok14. Отпечатайте табли-
цата с данни. Отпечатайте кръговата диаграма. Задайте пейзажна ори-
ентация на страницата с полета: отгоре и отдолу по 2 cm, отляво – 3 cm, 
 отдясно – 1,5 cm. Отпечатайте таблицата и кръговата диаграма на една 
страница, мащабирани например 70%.

Фиг. 9

Фиг. 10

Фиг. 11

Как да отпечатате 
отделно диаграма?

Как да отпечатате  
данните?
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 1.   Сем. Петрови притежава малък хотел в 
курорта Боровец. Файлът hotel.xlsx съдържа 
данни за месечните им приходи и разходи 
през 2017 г.

 а) Изчислете баланса (печалбата/загубата) 
за всеки месец на годината.

 б) Изразете графично месечните приходи и 
разходи с колонна диаграма, а баланса – с 
линейна диаграма (фиг. 1).

 в) Отпечатайте таблицата с данните и графи-
ката на един лист.

 г) Запишете файла във вашата работна 
папка.

Упътване. След като създадете диаграмата, щрак-
нете върху серията „Печалба“ и с бутона  
променете типа на графичното представяне 
на серията от стойности.

 2.   Супермаркет предлага около 1000 артику-
ла, разделени в 4 групи: хранителни стоки, 
облекла и обувки, козметика, други стоки. 
Данните за паричните постъпления (в хиляди 
левове) са съхранени във файла SMarket.xlsx. 
Отпечатайте на един лист таблицата с данни-
те и двумерна кръгова диаграма, отразяваща 
обема и относителните дялове на продажби-
те на всяка група от предлаганите стоки.

 3.   Резултатите от националната олимпиада по 
информационни технологии са съхранени 
във файла NOIТ.xlsx. В първия лист (Data) на 
документа са данните на състезателите, а 
във втория (Results) – обобщените по оце-
нъчни категории резултати.

 а) Отпечатайте на един лист таблицата с 
обобщените резултати и графичното им 
представяне чрез тримерна кръгова диаг- 
рама, където са показани броят и процентът 
ученици от всяка оценъчна категория.

 б) Отпечатайте сортиран низходящо и под-
ходящо озаглавен списък с данните на уче-
ниците, получили отлична оценка на олим-
пиадата. Ако двама ученици имат равен 
резултат, подредете ги по азбучен ред на 
имената им.

 в) Запишете файла във вашата работна папка.

Урок 15 Създаване на диаграми. Отпечатване на части  
от електронна таблица (упражнение)

Най-често използваните диаграми в електрон-
на таблица са: колонна, стълбовидна, линей-
на, кръгова, XY-зависимост и др. За всеки тип 
диаграма може да се избере неин подтип. 
Диаграмите може да бъдат двумерни (2D) и 
тримерни (3D). Диаграма може да се създа-
де, като се маркира област от данни и от раз-
дела Insert се избере подходяща диаграма от 
групата Charts. Диаграма може да се вмъкне в 
текущия лист с данните или да се премести в 
самостоятелен лист за диаграма. 

В електронна таблица може да се отпечат-
ват: съдържанието на даден работен лист, 
част (зона) от работен лист, отделна графи-
ка, избрани работни листове, цялата работна 
книга. Може да се зададе размер на страни-
цата; да се определят полетата, структурата 
и ориентацията, номерацията на страниците; 
да се поставят текстове, които се отпечатват 
автоматично на всяка страница. Настройките 
за печат се правят от раздела Page Layout. 
Отпечатването става чрез File  Print. 

Да припомним!

Въпроси и задачи

Урок 16

Фиг. 1

Забележка. Всички файлове към задачите се нaмират в папката urok15.
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Забележка. Всички 
файлове към задачите 
се намират в папката 
urok16.

1. Отворете файла rab_vreme.docx.

а) Обединете трите клетки на първия ред и центрирайте текста.

б) Разделете клетката от четвърти ред и трета колона на две клетки. 
Добавете санитарен полуден в лявата новосъздадена клетка, а запи-
сания в първоначалната клетка график за работа в сряда следобед – в 
дясната от новоразделените клетки. 

в) Заменете часовете на отваряне и затваряне на магазина със симво-
ли по начина, показан на фиг. 1. 

г) Вмъкнете седми ред в края на таблицата и въведете текста „Неделя – 
почивен ден“, като го центрирате.

д) Форматирайте рамката в тъмночервен цвят, стил с две линии, дебе-
лина ½ pt. Подравнете вляво текста в клетките от втория до предпос- 
ледния ред. Форматирайте символите с шрифт Tahoma, размер 20 pt, 
стил получерен, цвят тъмносин и задайте бледожълт фон.

2. Търговска фирма има 4 различни магазина, в които продава вносен 
продукт с всекидневни доставки. В таблицата от фиг. 2 са дадени доста-
вените и продадените количества във всеки магазин, единичната про-
дажна цена на продукта в долари и курсът на долара спрямо лева за 
този ден.

Урок 16 Компютърна система и защита на данните в нея. 
Kомпютърна текстообработка. Обработка на таблични 
данни (практическо изпитване)

Заменете:
11 ч. с 
12:30 ч. с 
15:30 ч. с 

Фиг. 1

Фиг. 2

Магазини
Дневно  

доставено 
количество

Дневно  
продадено 
количество

Дневни  
приходи

Единична цена  
в долари  

за магазин
Курс на долара  

за  деня

Магазин 1 10 6  $259,00 1,57 лв.

Магазин 2 15 12  $249,00 

Магазин 3 8 7  $269,00 

Магазин 4 12 8  $255,00 

а) Създайте електронна таблица, която пресмята в левове приходите 
за деня от продажбите на продукта във всеки магазин.

б) Сортирайте в намаляващ ред доставеното количество от продукта в 
различните магазини. 

в) Създайте диаграма, която представя процентното разпределение 
на продажбите в различните магазини на фирмата за деня.

г) Вмъкнете нов работен лист. Копирайте създадената диаграма от 
листа, в който е създадена, в новия лист.

д) Подгответе електронната таблица и диаграмата за печат в мащаб 
90% на лист с размер А4 и ориентация пейзаж в две копия. 

3. Проверете файла zadacha3 за наличие на вируси с антивирусна прог- 
рама, инсталирана на компютрите във вашия компютърен кабинет.
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1. Кои са основните компоненти на компютърната система?

2. Коя памет е енергозависима и коя енергонезависима? Към коя 
група принадлежи ROM паметта? Към същата група ли се отнася 
RAM паметта?

3. Какви средства се използват за защита на информация, която се 
съхранява на компютър?

4. Фирма предлага дадените на фиг. 1 и 2 компютърни конфигура-
ции. Посочете коя е подходящо да изберете, ако ви е необходим: 

 а) бърз компютър;
 б) компютър за съхраняване на голям обем информация.

Урок 17 Компютърна система и защита на данните в нея. 
Компютърна текстообработка. Обработка  
на таблични данни (обобщение)

Компютърната система включва три основни 
елемента: процесор, памет и входно-изходни 
устройства. Основни характеристики на проце-
сора са моделът на процесора и тактовата чecтота.

Информацията в компютъра се защитава 
от физическа повреда, като се правят пове-
че копия, съхранявани на различни места. 
Информацията се защитава от неразрешен 
достъп с потребителски имена и пароли и със 
специални програми за защита от компютър-
ни вируси, наречени антивирусни програми.

Символи, които липсват на клавиатурата, се 
въвеждат от раздела Insert  Symbols  Symbol, 
като се избират желаното подмножество и кон-
кретен символ от листа Symbols, а специален 
знак се вмъква от листа Special Characters.

Информация от различни текстови документи 
се обединява с операциите Copy и Paste.

Таблица се вмъква в текстов документ от раз-
дела Insert  Tables  Table, като се избира 
желаният брой редове и колони.

Рамка се форматира от Table Tools  Design  
Borders или от контекстното меню.

Редове и/или колони се вмъкват/изтриват 
от Table Tools  Layout  Rows & Columns, 
като се посочва желаното действие, или от 

контекстното меню. Маркирани съседни клет-
ки се обединяват от Table Tools  Layout  
Merge Cells. Дадена клетка се разделя от Table 
Tools  Layout  Split Cells.

Форматирането на таблица включва формати-
ране на текста вътре в клетките, оформяне на 
рамката и задаване на фон. Стилът на рамка-
та на таблица включва цвят, дебелина и вид на 
линията. Фон на маркирани клетки се задава 
от бутона Shadings. 

Сортирането в електронна таблица може да 
бъде в растящ/възходящ (Ascending) или намаля-
ващ/низходящ (Descending) ред. Данните в мар-
кирана област от клетки се подреждат от раз-
дела Home  Editing  Sort & Filter. Задаването 
на колоната, реда на сортиране, по какво ще се 
сортира, определя критериите за сортиране. 

Относителен адрес се използва за адресиране 
на клетки, участващи във формула, която се 
копира, за да се запази съотношението между 
клетките във формулата и клетката, в която е  
записана.

Ако клетка е записана във формула с абсолю-
тен адрес, тогава тази клетка остава непроме-
нена във всички копия на формулата.

Да припомним!

AMD FX-8300 8-Core 
(3.30 GHz up to 4.2GHz Turbo 
Speed, L2 8 MB Cache, L3 8 MB 
Cache, 32 nm, 95W)
8 GB DDR3 1600 MHz
Без SSD, 1 TB SATA 7200 об./м
NVidia GTX 1050ti 4 GBDDR5

Intel Core i3-7100  
(3.90 GHz, 3 MB cache)
2 TB 5400 оборота/м
Intel HD Graphics
21,5” (54.61 cm) LED Full HD 
(1920x1080)

Фиг. 1

Фиг. 2

Забележка. Всички файлове към задачите се нaмират в папката urok17.Въпроси и задачи
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5. Как може да въведете символ, който липсва на клавиатурата? 

6. Как се обединява информация от няколко вече създадени тексто-
ви документа в един? 

7. Какви промени може да се правят в структурата на вече създадена 
таблица? Какво означава да се форматира таблица? 

 8.   а) В нов текстов документ създайте дадената таблица. 

Тракийски градове Римски градове

Старо име Сегашно име Старо име Сегашно име

Сердика София Бонония Видин

Берое Стара Загора Мелта Ловеч

Кабиле Ямбол Монтанезиум Монтана

Пулпудева Пловдив Доросторум Силистра

 б) Форматирайте я при спазване на следните указания:
  Всички граници на рамката да са очертани с единична линия 

с дебелина 1 pt, цвят тъмночервен. Фонът на таблицата да е 
светложълт.

  Символите да са с шрифт Verdana, размер 12 pt, цвят тъмнокафяв, 
стил като в дадената таблица.

 в) Отворете папката old_towns. Обединете информацията от фай-
ловете traki.docx и rimski_gradove.docx. Вмъкнете създадената таб-
лица в края на обединения документ.

9. В клетката А10 на електронна таблица е въведено числото 10, 
в клетката А12 – числото 2, в клетката В10 – числото 3, в клет-
ката В12  – числото 5, а в клетката С10 – формулата =$А$10+B10. 
Стойността в клетката С10 е копирана в клетката С12. Каква е стой-
ността в клетката С12 след копирането?

10. Отворете файла osn_zaplata.xlsx. Сортирайте данните в намаляващ 
ред на основната заплата. Намерете броя работещи, които получа-
ват заплата 650 лв. Онагледете с подходяща диаграма.

Упътване. Използвайте възможностите за търсене на данни в електрон-
на таблица, за да намерите броя работещи със  заплата 650 лв. 

 11.  Фирма за производство на мебели работи по тримесечен план. 
Планът и действителното производство по месеци са дадени във 
файла mebeli.xlsx. 

 а) Въведете нов ред и намерете общото планирано и общото про-
изведено за цялата година количество. 

 б) Вмъкнете нова колона и в нея намерете процентното изпълне-
ние на плана по тримесечия и за годината.

 в) Визуализирайте резултатите с две подходящи диаграми, като ги 
вмъкнете в нови работни листове. 

 г) Съхранете резултата с име mebeli_new.xlsx във вашата работна 
папка.

 д) Подгответе диаграмите за отпечатване на отделни листове с раз-
мер А5, ориентация портрет и мащаб 75%. 

6. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.
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1. Вярно ли е, че производителността на процесора се определя  
само от тактовата му честота?

А) Да
Б) Не

2. Вярно ли е, процесорът само чете информация  
от постоянната памет (ROM)?

А) Да
Б) Не

3. Вярно ли е, че периодично трябва да обновявате  
вашата антивирусна програма?

А) Да
Б) Не

4. Вярно ли е, че в текстов документ с програмата Word  
НЕ може да се вмъкне специалният символ за защитени авторски права?

А) Да
Б) Не

5. Вярно ли е, че в един текстов документ може да се обединят  
данни от други документи?

А) Да
Б) Не

6. Вярно ли е, че може да копирате информацията от една клетка  
на електронна таблица в друга клетка?

А) Да
Б) Не

7. Вярно ли е, че само добавянето на редове или колони  
в електронна таблица променя структурата ѝ, но НЕ и изтриването им?

А) Да
Б) Не

8. Вярно ли е, форматирането на таблица включва само  
форматиране на рамката ѝ, но НЕ и на символите вътре в нея?

А) Да
Б) Не

9. Вярно ли е, че във формулата =$C$3+5 е използвано  
относително адресиране?

А) Да
Б) Не

10. Вярно ли е, че при проектирането на таблица се определя  
броят редове и колони, но НЕ и типът на данните в клетките?

А) Да
Б) Не

11. Вярно ли е, че може да се отпечата само част  
от електронна таблица? 

А) Да
Б) Не

12. Вярно ли е, че ако желаете да сортирате видовете разходи за организирането 
на тържество, е необходимо да използвате данни от тип валута?

А) Да
Б) Не

13. Вярно ли е, че в електронни таблици може да се сортират  
само числови данни?

А) Да
Б) Не

14. Вярно ли е, че при сортирането във възходящ ред  
най-малкото число е първо?

А) Да
Б) Не

Проверете знанията си. Отговорите на въпросите записвайте в тетрадките.

Урок 18 Какво научихте  
дотук?



43

15. Компютърният вирус е: 
А) сайт     Б) папка    В) електронна таблица  Г) програма

16. Клетките в областта D2:E4 са:   
А) 4      Б) 5      В) 6         Г) 7

17. Информацията, която се губи след спиране  
на електрозахранването, е записана в: 
А) ROM паметта Б)RAM паметта  В) твърд диск      Г) оптичен диск

18. Кое НЕ е основен компонент на компютърната система? 
А) паметта   Б) процесорът  В) програмата Word   Г) принтерът

19. Посочването на стил на рамката включва избор на: 
А) линия горе и долу      Б) линия вляво и вдясно    
В) цвят на линията       Г) цвят, дебелина и стил на линията

20. Всяка колона в електронната таблица има:   
А) дълбочина  Б) лице     В) широчина      Г) дата

21. Подреждането на данните по зададен критерий  
в електронна таблица се нарича: 
А) маркиране  Б) сканиране   В) подравняване    Г) сортиране

22. За обозначаване на абсолютен адрес на клетка  
в електронна таблица се използва символът: 
А) $      Б) %      В) &         Г) #

23. Подреждане по низходящ ред в електронна таблица е: 
А) Shading   Б) Descending  В) Ascending      Г) Sorting

24. Специален знак в Word е: 
A) ∑      Б) ω      В) π         Г) ©

25. Кръгова диаграма в Excel е:  
А) Line Chart   Б) Pie Chart   В) Bar Chart      Г) Area Chart

26. В клетката А1 е записано числото 10, в клетката А2 – числото 20, клетката В1  
съдържа стойност 3, клетката В2 – числото 5, а в клетката С1  
е въведена формулата =$А$1+B1. Стойността в клетката С1  
е копирана в С2. Стойността на С2 след копирането е: 
A) 12     Б) 13      В) 15         Г) 25

27. Паметта, която се намира в процесора и допълнително 
ускорява бързодействието му, се нарича:  
А) ROM    Б) RAM     В) Cache       Г) Flash
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Урок 19
Съвременните компютри предоставят голе
ми възможности за създаване, обработване и 
възпроизвеждане на звукова и видеоинфор
мация. За целта са необходими подходящи 
входни и изходни устройства и софтуер.
Звуковата карта се намира в системния блок и 
позволява запис и възпроизвеждане на звук. 
Входното устройство за запис на звук е микро-
фонът. За да се чуе звук, са необходими тон-
колони или слушалки. Звуковите файлове са 
с разширения .au, .wav, .snd, .mp3, .wma, .midi 
и др. в зависимост от програмата, с която са 
създадени.
Изображенията, създадени с компютърни прог
рами или дигитални устройства, се наричат 
графични изображения. Графично изображе 

ние може да бъде съхранено в различни фай
лови формати. Файловете с разширения .bmp, 
.gif, .jpg, .jpeg, .png и .tif съдържат растерни 
графични изображения. Скенерът е входно 
устройство, което преобразува информация, 
записана върху хартия, в растерно графично 
изображение.
Цифровата фотография използва цифрови фото-
апарати и мобилни устройства с вградена камера.
За извеждане на видеоинформация се използ
ва мониторът. Извежданата от него инфор
мация се управлява от видеокарта, която се 
намира в системния блок. Видеофайловете са 
с разширения .avi, .mp4, .mov, .wmv и др. в зави
симост от програмата, с която са създадени.

Създаване на видеоклип,  
съдържащ графична и звукова информация

Звукова и видеоинформация

Задача Създайте видеоклип на тема „Изворът на река Дунав“, като използвате 
файловете от папката urok19\tasks. Съхранете готовия видеоклип във 
файл с име dunav_izvor във вашата работна папка.

Задача

Видеоклип (video clip) e кратък филм, който обикновено представлява 
комбинация от звук и образи в движение. Може да бъде заснет с каме
ра или записан с програма за създаване и обработка на видеоклипове.

Неподвижните изображения, които се появяват с определена скорост 
едно след друго, за да създадат ефекта на движение, се наричат кадри 
(Frames). 

Windows Movie Maker е програма за обработка на видео, която позво
лява създаване и обработка на собствен видеоклип. От раздела Home 
(Начало), групата Add (Добави), може да добавите графични изображе
ния, видео, музика, текст или да запишете собствено озвучаване. Може 
да завъртите, преместите или изтриете всяко изображение и фрагмент 
от видеото или да добавите ново (фиг. 1).

Какво е видеоклип?

Какво е кадър  
от видеоклип?

Как се създава  
и обработва видеоклип  
с Windows Movie Maker?

От Home  AutoMovie themes (Автоматични теми) може да зададете 
готови стилове за побързо създаване на видеоклип, а от групата Share 
(Сподели) – да споделите готовия клип в интернет.

Фиг. 1

Да припомним!
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Групата Transitions (Преходи) от раздела Animations (Анимации) поз
волява задаването на преход между отделните кадри на видеоклипа. 
Може да зададете различни преходи за смяна на кадрите или да при
ложите  един и същ преход. Времетраенето на ефекта при преход от 
кадър към кадър се задава от Duration (Продължителност).

С инструментите от групата Pan and zoom (Преглед и мащабиране) на 
раздела Animations може да създадете ефект на мащабиране и пано
рамност на изображението. Чрез Apply to All (Приложи към всички) 
може да приложите избрания ефект едновременно към всички кадри 
във видеоклипа (фиг. 2).

Как да добавите  
и форматирате текст 
във видеоклип?

Групата Effects (Ефекти) на раздела Visual Effects (Визуални ефекти) пре
доставя богат набор от визуални ефекти, които може да приложите 
към всеки кадър. Опцията Brightness (Яркост) позволява да промените 
яркостта на всяко отделно изображение във видеоклипа (фиг. 3).

За да изпълните задачата от урока, може да добавите заглавие на 
клипа, като изберете Home  Add  Title (Заглавие). В текстовото поле 
на добавения начален кадър напишете „Изворът на река Дунав“. От 
появилия се раздел Format (Форматирай) може да промените шриф
та, стила, размера, цвета от групата Font (Шрифт) и подравняването 
на текста от групата Paragraph (Абзац), да изберете цвят на фона и да 
зададете времеви настройки за появата на текста в кадъра от групата 
Adjust (Настройки). От групата Effects може да зададете ефекти за ани
миране на текста. Може да определите дебелина и цвят на контурната 
линия на текста съответно от Outline size (Размер на контура) и Outline 
color (Цвят на контура) (фиг. 4).

Може да добавите текст към кадър от видеоклипа от Home  Add  
Caption (Надписи в кадър), като предварително посочите желания 
кадър. Надписи в края на видеоклипа може да добавите от Home  
Add  Credits (Надписи в края). Промяната във външния вид на текста 
става по споменатия начин от раздела Format.

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4
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Може да добавите музика към видеоклип от раздела Home  Add  
Add music (Добави звук), като посочите файла източник. Може да запи
шете и собствено озвучаване към видеоклипа чрез избор на Home  
Add  Record Narration (Запиши озвучаване) (фиг. 1).

Сила (Video volume), усилване (Fade in) и затихване (Fade out) на звука 
може да зададете от групата Audio (Звук) на раздела Edit (Редактиране) 
(фиг. 5). Може да зададете времетраене на кадър от клипа от Edit  
Adjust  Duration.

Въпроси и задачи
1. Потърсете в интернет информация за характеристиките на различни 

видеофайлови формати. Представете я под формата на таблица в тек
стов документ.

Урок 20

Разделът Project (Проект) съдържа опции за поставяне на акцент върху 
звученето на един от трите компонента: звук на фрагмент от видео, 
музика или собствено озвучаване, така че той да изпъква и да се чува 
посилно от останалите. От Project  Aspect ratio (Съотношение) може 
да зададете съотношение между широчината и височината на карти
ната. Възможностите са: широкоекранно (Widescreen (16:9)) и стандарт-
но (Standard (4:3)) (фиг. 6).

За да съхраните файла с готовия видеоклип, може да изберете Home  
Save movie (Запази видео) или File  Save movie. Трябва да имате пред
вид за какви цели ще използвате видеоклипа: за възпроизвеждане 
на конкретно устройство – компютър, телевизор, мобилен телефон; 
за публикуване в интернет; за изпращане по електронна поща и т.н. 
В зависимост от това Windows Movie Maker предоставя разнообразни 
възможности за избор на файлов формат (фиг. 7). Различните файло
ви формати за съхранение на видео имат своите предимства и недос
татъци. Препоръчително е оригиналният файл да бъде съхранен във 
файлов формат, позволяващ високо качество. Конвертирането от един 
файлов формат в друг може да доведе до загуба на качество.

Примери за видеофайлови формати с високо качество са: DV-AVI, 
MPEG-2, DivX; със средно качество: MPEG-1; за предаване през интер
нет: RealVideo, WMV, QuickTime.

Речник
Frame – Кадър

Video clip – Видеоклип

Фиг. 6

Фиг. 5

Фиг. 7

Как да съхраните 
видеоклип?

Как да добавите звук 
във видеоклип?
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Видеоклип (video clip) e кратък филм, който 
обикновено представлява комбинация от звук 
и образи в движение. Може да бъде заснет с 
камера или записан с програма за създаване и 
обработка на видеоклипове. Такава програма 
е Windows Movie Maker. 

При създаването на видеоклип с Windows Movie 
Maker може да добавите графични изобра 
жения, видео, музика, текст или да запишете 
собствено озвучаване.

Неподвижните изображения, които се поя
вяват с определена скорост едно след друго, 
за да създадат ефекта на движение, се нари
чат кадри. За всеки кадър може да зададе
те времетраене и ефекти. Може да оформите 

кадрите с избран от вас цвят на фона, да въве
дете текст и да го форматирате по подходящ 
начин. Може да зададете ефекти за преход 
между кадрите.

За да добавите звук към видеоклип, може да 
го запишете или да използвате готов звуков 
файл. За поголямо въздействие може да доба
вите ефекти при озвучаването.

Може да съхраните готовия видеофайл в 
различни файлови формати в зависимост от 
предназначението му. Препоръчително е ори
гиналният файл да бъде съхранен във фай
лов формат, позволяващ високо качество. 
Конвертирането от един файлов формат в 
друг може да доведе до загуба на качество.

Да припомним!

Въпроси и задачи
1. Като използвате файловете от папката urok20\tasks от ресурсните 

материали към учебника, създайте видеоклип на тема „Пролет“.
 а) Подредете изображенията по ваше желание.
 б) Добавете заглавие и кадри с текст. Поставете надписи върху 

кадрите с изображения. В края на видеоклипа добавете инфор
мация за автора – име и фамилия, клас, училище. Форматирайте 
текста и задайте подходящ фон на кадрите.

 в) Добавете визуални ефекти, променете яркостта, където смятате, 
че е необходимо.

 г) Задайте ефекти за преход между кадрите, като за всеки кадър 
с изображение задайте времетраене 5.00 секунди, а за кадрите с 
текст – толкова, колкото смятате, че ще е необходимо, за  да бъде 
прочетен текстът.

 д) Добавете звук. Задайте постепенно усилване в началото на 
видеоклипа и затихване в края.

 е) Запишете видеоклипа във формат, подходящ за изпращане по 
електронна поща. Изпратете готовия файл на вашия преподавател, 
като не забравите да посочите в темата на писмото какво изпраща
те. Спазвайте правилата за работа с електронна поща.

2. Възможно ли е в интернет да попаднете на видеоклип с вредно и 
дори опасно съдържание? Припомнете си правилата за безопасна 
работа в интернет.

3. Когато използвате материали от интернет и други източници за 
създаване на видеоклип, е необходимо да спазвате авторските 
права. Припомнете си начините за цитиране на източниците.

Урок 20 Създаване на видеоклип, съдържащ графична  
и звукова информация (упражнение)
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Урок 21
В PowerPoint може да добавите звук към пре-
зентация от Insert (Вмъкни)  Media (Медия) 
 Audio (Звук) с посочване на една от възмож-
ностите Audio on My PC (Аудио на моя компютър) 
или Record Audio (Запис на аудио).  Настройки 
на характеристиките на звука се задават от 

лентата Audio Tools (Опции за аудио), секцията 
Playback (Възпроизвеждане). От секцията Audio 
Options (Опции за аудио) се определят: сила-
та на звука, начинът на стартиране на звуко-
вия файл, изпълнението на звуковия файл по 
време на цялата презентация и др. 

Създаване на компютърна презентация с вграждане  
на звукови и видеообекти

Компютърна презентация

Задача Отворете файла urok21\dunav_video.pptx. Стартирайте презентация-
та. Какви видове информация са използвани в нея?

Задача 1

Задача Отворете файла urok21\video_dunav.pptx. В презентацията вмък-
нете звуковия файл dunav и видеофайла dunav от папката urok21. 
Потърсете в YouTube видеофайл за река Дунав и го вмъкнете в пре-
зентацията. Задайте автоматично стартиране на видеофайла и изпъл-
няване на цял екран. Запазете файла във вашата работна папка.

Задача 2

PowerPoint позволява в режим Normal (Нормален) да добавя-
те видеофайл към слайд от презентация. Може да го напра-
вите, като от Insert  Media  Video (Видео) изберете една от 
възможностите Online Video (Онлайн видео) или Video on My 
PC (Видео на моя компютър) (фиг. 1). 

1. При избор на Video on My PC се отваря прозорецът Insert Video 
(Вмъкване на видео). При избор за вмъкване на видеофайл от бутона

 върху слайд се появява прозорецът от фиг. 2, ако нямате интернет, 
или прозорецът от фиг. 3, ако имате. След щракване върху бутона Work 
offline (Работа без интернет) се отваря прозорецът Insert Video от фиг. 4.

Да припомним!

Как да вмъкнете 
видеофайл 

от компютър?

Как да зададете 
настройки на 

видеофайл?

Как да вмъкнете 
видеофайл в 

презентация?

Фиг. 1

Фиг. 5

Фиг. 4

2. Намерете и изберете видеофайла, който искате да вмъкнете. 
Потвърдете избора с щракване върху бутона Insert (фиг. 4).

3. Върху слайда се появява кадър от видеото, а при поставяне на миш-
ката върху него се показва лентата от фиг. 5. Върху нея има бутони за: 
Play/Pause (Изпълнение/пауза), Move Back (Превърти назад), Move Forward 
(Превърти напред), Mute/Unmute (Без/със звук), времева лента и таймер.

След вмъкване на видеофайл се активира лентата Video Tools 
(Инструменти за видео) с раздели Format (Формат) и Playback 
(Възпроизвеждане) (фиг. 6). 

Фиг. 2

Фиг. 3
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В секцията Playback се задават настройки на видеото.

Групата Editing (Редактиране) дава възможности за:

  изрязване и използване само на част от видеофайл от Trim Video 
(Изрязване на видеофайл);
  задаване на ефекти при възпроизвеждане на видеофайл от Fade In 
(Плавно появяване) и Fade Out (Плавно изчезване).
От групата Video Options (Опции за видео) може:
  да определите силата на звука Volume (Сила на звука) по време на 
представяне на презентацията. Желаната настройка се задава от пада-
щия списък: Low, Medium, High и Mute (фиг. 7);
  да зададете начин на стартиране на видеофайла: автоматично при 
стартирането на слайда от Start  Automatically или при щракване с 
мишката върху кадър на видеото от Start  On Click;
  да зададете изпълняване на видеофайла на цял екран с поставяне 
на отметка в кутията пред Play Full Screen (Изпълни на цял екран) или 
скриване на видеото до момента на стартирането му от Hide While Not 
Playing (Скрий, докато не се възпроизведе);
  да зададете повтаряне на видеофайла, докато не бъде спрян, от 
Loop until Stopped (Циклично изпълняване до прекъсване) или прена-
виване на видеото след края от Rewind after Playing (Пренавиване след 
изпълнението).

При избор на Online Video се отваря прозорецът Insert Video от фиг. 8. 
В полето вдясно от YouTube въведете името на файла, който искате да 
вмъкнете. Изберете бутона Search и в появилите се резултати щракне-
те върху желания файл. Потвърдете с бутона Insert.

От лентата Video Tools, секцията Format, може да направите настройки 
за оформление на видеото (фиг. 9).

Речник
Loop until Stopped –
Циклично изпълняване 
до прекъсване

Play Full Screen – 
Изпълни на цял екран

Rewind after Playing – 
Пренавиване след 
изпълнението

Как да вмъкнете 
видеофайл от YouTube?

Въпроси и задачи
1. Какви настройки може да зададете на вмъкнат видеофайл?

2. Отворете файла video_dunav.pptx от вашата работна папка. 
Редактирайте видеофайла, като изрежете част от него, зададете стар-
тиране при щракване с мишката върху кадър на видеото и повторение 
на видеофайла, докато не бъде спрян. Направете настройки за оформ-
ление на видеото.

Фиг. 6

Фиг. 9 Фиг. 8

Фиг. 7

7. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.



50 Информационни технологии за 7. клас

Урок 22 Използване на диаграми, графики, графични схеми  
и таблици в презентация (част 1)

За съответната информация в отделните слайдове на вашата презента-
ция трябва да вмъкнете подходящи диаграма, графика SmartArt и таб-
лица. За да добавите хидрограма на р. Дунав, трябва да разполагате с 
данни за пълноводието ѝ и да вмъкнете колонна диаграма.

За да вмъкнете диаграма: 

1.  Изберете от раздела Insert  Illustrations  Chart (фиг. 1).

Програмата PowerPoint позволява да се вмъкват графични обекти от 
раздела Insert, групата Illustrations.
Диаграма в Еxcel създавате, като маркирате област от данни и от раз-
дела Insert, групата Charts, изберете подходяща диаграма. 

Задача Отворете файла urok22\vodi_Evropa.pptx. Стартирайте презентацията. 
Разгледайте как е представена информацията в нея.

Задача 1

Задача Създайте подобна презентация за водите в Европа – реки, езера, лед-
ници, подземни води и др., като вмъкнете подходящи диаграми, графи-
ки SmartArt и таблици. Запазете презентацията с име Еvropa_vodi.pptx 
във вашата работна папка. 

Задача 2

Да припомним!

Как да вмъкнете 
диаграма  

в презентация?

2.  От появилия се списък изберете Column (Колонна) (фиг. 2).

3. В електронната таблица, която се появява, заменете стандартните 
данни с вашите (фиг. 3). Може да копирате данни от вече създадена 
електронна таблица или да отворите таблицата в прозорец на Excel, 
като щракнете върху бутона .

4. Затворете таблицата. Диаграмата автоматично се запълва с цвят 
съобразно цветовата схема на избрания шаблон на слайда (фиг. 4). 
Появява се лентата Chart Tools (Инструменти за диаграма) за избор на 
дизайн и форматиране на диаграмата (фиг. 5). 

Разгледайте различните видове диаграми, които се използват в 
PowerPoint. Изберете тази, която най-добре илюстрира информацията. 
Настройки на диаграмата може да зададете по подобен на Excel начин.

За да покажете средния месечен дебит на р. Дунав например, използ-
вайте радарна диаграма (Radar) – стойностите за всеки месец се пред-
ставят по една ос, а всички оси започват от центъра.

Фиг. 1

Фиг. 5

Фиг. 2

Фиг. 4Фиг. 3
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Речник
Cycle – Циклична

Hierarchy – Йерархия

Matrix – Матрица

Process – Съставен

Relationship – 
Зависимост

Как ефектно  
да представяте 
информация в слайд?

Какви типове графични 
схеми има в PowerPoint?

Как да вмъкнете 
графична схема  
в презентация?

Как да вмъкнете 
таблица в презентация?

Фиг. 8

Фиг. 6 Фиг. 7

Въпроси и задачи
1.  Създайте презентация vmakvane.pptx, като вмъкнете в слайдовете:

а) кръгова диаграма, която представя броя на независимите държави, 
зависимите територии и частично признати републики в Европа;

б) йерархична графична схема SmartArt на музикалните жанрове;

в) графична схема SmartArt на класовете и паралелките във вашето 
училище;

г) таблица като дадената от фиг. 8.

PowerPoint след версия 2010 дава възможност ефектно и бързо да 
представяте информация чрез графични схеми SmartArt. За имената на 
държавите, през които минава р. Дунав, вместо списъци с водещи сим-
воли може да използвате графична схема SmartArt.

В PowerPoint има различни типове графични схеми SmartArt (фиг. 6): 
 List (Списък) – за показване на подредена информация;
 Process (Съставен) – за показване на стъпки в процес или времева линия;
 Cycle (Циклична) – за показване на процес с повтарящи се действия;
 Hierarchy (Йерархия) – за създаване на организационна диаграма; за 
показване на разклонена/дървовидна схема;
 Relationship (Зависимост) – за показване на връзки: кръговете на 
Ойлер може да се представят с диаграма на Вен, а молекулите на вода-
та – с радиална диаграма;
 Matrix (Матрица) – за показване на отношението на частите към цялото;
 Pyramid (Пирамида) – за показване на свързани зависимости в рас-
тящ (намаляващ) ред;
 Picture (Картина) – за използване на изображения в графичната схема.

Всеки тип графична схема предлага различни оформления.

Вмъкването на графична схема SmartArt се прави от Insert  Illustrations 
 SmartArt (фиг. 7). От SmartArt Tools (Инструменти за SmartArt) може да 
изберете дизайна и да форматирате графичната схема.

След избор на оформление и на графична схема се появява текстова 
кутия със стандартен текст. Заменете го със съответната информация. 
Ако смените оформлението, може да се променят цветът, стилът, ефек-
тът и форматирането на текста.

За да вмъкнете таблица, изберете Insert  Tables  Table. Въведете жела-
ния брой колони и редове, като потвърдите с ОК. От Table Tools може да 
проектирате и оформите таблицата така, както в Word.

7. а 7. б
Момичета 12 14
Момчета 15 13

Времева линия

Диаграма на Вен

Радиална диаграма
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Урок 23 Използване на диаграми, графики, графични схеми  
и таблици в презентация (част 2)

За да изпълните задачата, трябва да анимирате графична схема SmartArt 
и диаграма или елементите им.

В програмата PowerPoint може да се вмък-
ват диаграми и графични обекти от Insert  
Illustrations, а таблици – от Insert  Tables  
Table. Графични обекти се вмъкват като гото-
ви фигури, графични изображения от файл 
или библиотека, художествен текст и др. 
Готова фигура (Shapes) се вмъква от Insert  
Illustrations  Shapes. За да форматирате фигу-
ра, трябва да я изберете и да използвате 
инструментите на лентата Drawing Tools. 

Анимация е показването на графични изобра- 
жения и текст в движение. С нея се зада-
ват моментите на появяване и/или скри-
ване и промяната на елементите на слайд. 
Анимационната схема включва всички ани-
мации на обектите в слайд и се визуализира 
от Animations (Анимациии)  Animation Pane 
(Екран за анимация). Обект в слайд анимирате, 
като го маркирате и от Аnimations  Аnimation 
изберете анимация. Към един и същ обект в 
слайд може да добавяте няколко анимации.

Задача Отворете файла urok23\diagrams.pptx. Стартирайте презентацията. Как е 
онагледена информацията в нея? Какви видове диаграми са използвани?

Задача 1

Задача Отворете файла urok23\Evropa_zoni.pptx. За графичните схеми задай-
те настройки за анимация Animation  Fade  Sequence  One by 
One, а за диаграмите – Animation  Fade  Sequence  By Series.

Задача 2

Да припомним!

За да анимирате графична схема SmartArt:

1. Изберете графичната схема. В раздела Animations  Animation 
(фиг.  1) щракнете върху желаната анимация. За да видите повече въз-
можности за избор на анимация, щракнете върху More (Още). Вляво от 
графиката се появява поредният номер на изпълнение на анимацията.

2. Ако желаете да анимирате отделен елемент от графичната схема 
SmartArt, щракнете върху Effect Options (Опции за ефекти) и изберете от 
Sequence (Поредица) една от появилите се възможности: As One Object 
(Като един обект), All at Once (Всичко наведнъж) или One by One (Едно по 
едно) (фиг. 2).

За различните графики SmartArt се появява различен ефект. 
Анимациите зависят от оформлението, което сте избрали за графич-
ната схема.

За да премахнете анимация:

1. В групата Advanced Animation (Разширена анимация) щракнете върху 
Animation Pane (фиг. 3). В появилия се панел щракнете върху стрелката, 
за да се покажат всички елементи от графиката SmartArt, към които е 
зададена анимация. 

Как да анимирате 
графична схема 

SmartArt?

Как да премахнете 
анимация?

Фиг. 2

Фиг. 1
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Речник
Advanced Animation –
Разширена анимация

All at Once – Всичко 
наведнъж

Diamond – Ромб

Direction – Посока

Effect Options –  
Опции за ефекти

One by One –  
Едно по едно

Out – Навън

Sequence – Поредица

Shape – Фигура

Въпроси и задачи
1. Проверете как може да зададете няколко различни анимационни 

ефекта на една и съща диаграма? А на  една и съща графична схема 
SmartArt?

2. Проверете как може да зададете няколко различни анимационни 
ефекта на анимация на един и същ елемент от диаграма? А на един и 
същ елемент от графична схема SmartArt?

3. Може ли да се размести редът на анимационните ефекти на анимиран 
елемент на диаграма или графична схема SmartArt?

4. Отворете файла urok23\zoni_Evropa.pptx. На графичните схеми SmartArt 
в презентацията задайте Animation – Shape; Effect Options: Direction – 
Out, Shapes – Diamond, Sequence – As One Object.

5. Анимирайте диаграмите и графичните схеми SmartArt от урок 22. 
Ако не сте запазили файловете, ще ги намерите в папката urok22. На 
диаграмата в презентацията задайте Animation – Split; Effect Options: 
Direction – Horizontal In, Sequence – By Element in Category, а на графич-
ните схеми SmartArt – Animation – Shape; Effect Options: Direction – Out, 
Shapes – Diamond, Sequence – As One Object.

2. Изберете всички елементи, които не желаете да бъдат анимирани – 
задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху всеки от елемен-
тите. В групата Animation изберете None (Няма). Или:
1. Изберете графичната схема SmartArt с анимацията, която искате да 
премахнете.
2. В раздела Animations, в групата Advanced Animation, изберете 
Animation Pane. В отворилия се списък щракнете върху стрелката вдяс-
но от анимацията, която искате да премахнете, и след това изберете 
Remove (Премахни) (фиг. 4).
Така се премахва анимационен ефект от елемент, но не и самият еле-
мент от графичната схема SmartArt.
Анимирането на диаграма е подобно на анимирането на графична 
схема SmartArt. 
1. За да анимирате диаграма, първо я изберете. От раздела Animations 
 Animation (фиг. 5) изберете анимацията, която желаете. Вляво от 
диаграмата се появява поредният номер на изпълнение на анимация-
та. За да видите повече възможности за избор, щракнете върху More.

2. От Effect Options изберете от Sequence една от появилите се възмож-
ности, а в случая – By Series (По серии) (фиг. 6). 
За различните диаграми има различни възможности за анимиране на 
отделен елемент от тях. За да анимирате отделни елементи от диагра-
ма, първо трябва да добавите анимация към нея. 
Премахването на анимация на диаграма е аналогично с това на пре-
махване на анимация от графична схема SmartArt.

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6

Как да анимирате 
диаграма?
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Урок 24 Запазване на презентация в различни файлови  
формати. Представяне на презентация пред публика

За да отпечатате презентацията, изберете File  Print. Задайте броя на 
копията, принтера и настройките за печат на презентацията. 

В блока Settings (Настройки) (фиг. 1):

1. От Print All Slides (Печат на всички слайдове) може да отпечатате 
цялата презентация.

2. В  Slides може да посочите за печат конкретни слайдове от презен-
тацията – в случая 1-6. 

3. В Full Page Slides (Слайдове на цяла страница) може да изберете  броя 
на слайдовете за отпечатване и разположението им на една страница 
от Print Layout (Оформление за печат) (фиг. 2). От Handouts (Изложения) 
изберете броя на слайдовете и разположението им на една страни-
ца – в случая по 3 слайда на страница. До всеки слайд се появяват 
линии за водене на бележки, които са удобни за публиката при полз-
ване на отпечатаната презентация. Ако изберете Notes Pages (Страници 
с бележки) като оформление за печат, ще се отпечата по един слайд 
на страница, като бележките на презентиращия ще са най-отдолу. 
Останалите възможности от Print Layout и Handouts отпечатват съдър-
жанието на слайдовете без бележките на презентиращия.

4. От Print One Sided (Едностранен печат) изберете едностранен или 
двустранен печат – в случая едностранен.

5. От Collated (Подреждане на копията) посочете дали копията да са 
комплектувани или не.

6. От Color (Цвят) може да изберете цветен или в нюанси на сивото 
печат – в случая черно-бяло. 

След задаване на всички настройки изберете бутона Print (Печат).

Файл е съвкупност от информация, органи-
зирана по определени правила. Файлът има 
име и разширение, които се разделят с точка. 
Разширението определя типа на файла и се 
задава от програмата, с която е създаден. То 
показва с коя програма може да се прочете, 
обработи или изведе информацията, съхране-
на във файла. 

Файловете в PowerPoint най-често имат разши-
рение .ppt или .pps до версия 2003 и .pptx или 

.ppsx за следващите версии. Файловете с раз-
ширение .pps и .ppsx са готови за представяне, 
без да е необходимо наличието на PowerPoint, 
но не може да бъдат променяни. 

Текстов документ или електронна таблица се 
отпечатва от File  Print. В настройките за 
печат се посочват принтерът, броят на копия-
та, страниците за отпечатване, подреждането 
им, разположението им върху листа и др.

Да припомним!

Задача Отпечатайте едностранно върху лист с размер А4 две черно-бели 
копия само на слайдовете от 1 до 6 на презентацията dunav.pptx от 
папката urok24. Отпечатайте по 3 слайда на страница.

Задача 1

Как да зададете 
настройки за печат  

на презентация?

Фиг. 1

Фиг. 2
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Речник
Full Page Slides – 
Слайдове на цяла 
страница

Handouts – Изложения

Print All Slides –  
Печат на всички 
слайдове

Въпроси и задачи
1. Разгледайте възможностите за настройки за печат на презентация.

2. Проверете в какви графични формати може да запишете презентация.

3. Кои са основните правила за успешно представяне на презентация 
пред публика?

Фиг. 3

Задача 2Отворете последователно файловете urok24\dunav.mp4 и dunav.pdf. 
Има ли разлика в начина на представяне на информацията в тях? 
Запазете файла dunav.mp4 във формати PDF и MPEG-4.

Какви са правилата 
(препоръките) за 
представяне на 
презентация пред 
публика?

При представянето на презентация пред публика трябва да спазвате 
определени правила:
 Уважавайте публиката, отделила от личното си време, за да ви изслуша.
 По време на представянето бъдете с лице към публиката.
 Не заставайте между проектора и екрана.
 Движете се естествено и спокойно, уверени в това, което представяте.
 Обърнете внимание на външния си вид – изберете подходящо облекло.
 Говорете умерено. Променяйте интонацията си и не говорете 
монотонно.
 Говорете ясно, точно, компетентно и разбираемо за публиката.
 Не говорете на диалект и не използвайте жаргонни думи.
 Избягвайте изрази, като „аз направих“, „аз мисля“, „аз предполагам“.
 Разведрете атмосферата с мъдрости, мисли и кратки истории, без да 
прекалявате. 
 Следете поведението на публиката. Ако тя ви слуша с интерес – 
чудесно! Ако не, променете начина си на представяне.
 Отделете за увод около 10% от времето за представяне на цялата 
презентация, за изложение – около 80%, а за заключение – около 10%.
 Оставете време за въпроси от публиката и отговаряйте кратко и ясно.
 Проверете изправността на техническите устройства, които ще 
използвате. Уверете се, че презентацията се вижда от цялата зала.

При отварянето на dunav.mp4 се вижда, че слайдовете от презентация-
та са запазени като видео, а в dunav.pdf  всеки от слайдовете се показ-
ва в отделна страница  и не може да се редактира. Това се дължи на 
разликатата във файловия формат, в който е запазена презентацията

Презентация може да запазите в различни файлови формати (фиг. 3).

В диалоговия прозорец Save as изберете Save as type (Запиши като тип). 
Посочете желания формат в падащото меню и натиснете бутона Save.

Кои са файловите 
формати за запазване 
на презентация?

Задача 3Представете пред класа създадената от вас в урок 22 презентация 
Evropa_vodi.pptx.
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Урок 25 Компютърна презентация  
(упражнение)

PowerPoint позволява към слайд от презента-
ция в режим Normal (Нормален) да се добави 
видеофайл от Insert  Media  Video, като се 
избере една от възможностите Online Video 
(Онлайн видео) или Video on My PC (Видео на 
моя компютър). 

За вмъкнат видеофайл се задават настройки 
за възпроизвеждане от Video Tools  Playback 
и за оформление от Video Tools  Format.

В слайд може да се вмъкват диаграма от Insert 
 Illustrations  Chart, графика SmartArt от 
Insert  Illustrations  SmartArt и таблица от 
Insert  Tables  Table. На графична схема 
SmartArt и диаграма се задава анимация от 
раздела Animations (Анимации)  Animation 
(Анимация). За различните графики и диагра-
ми се появява различен ефект. За да се ани-
мира отделен елемент от диаграма, първо се 

добавя анимация към диаграмата. Зададена 
анимация може да се премахва. 

Презентация се отпечатва от File  Print. В 
настройките за печат се посочват принте-
рът, броят на копията, отпечатване на цяла-
та презентация или областта на печат, броят 
на слайдовете и разположението им на една 
страница. 

Презентация се запазва в различни файло-
ви формати от Save As  Save as type, като се 
посочва желаният формат и се потвърждава 
със Save. 

За да представите презентация пред публи-
ка, трябва да спазите определени правила за 
поведение, глас и интонация, стил на изказва-
не, владеене на публиката, разпределение на 
времето за представяне, техническо осигуря-
ване и др. 

Да припомним!

Въпроси и задачи

Забележка. Всички файло-
ве към задачите се нами-
рат в папката urok25/tasks. 
Съхранявайте създаде-
ните файлове във вашата 
работна папка.

1. В какъв файлов формат трябва да бъде запазена презентация, за 
чието демонстриране не е необходимо наличието на PowerPoint?

2. Може ли да редактирате презентация, запазена с име bel.mp4?

3. Какво правило е нарушил презентаторът на фиг. 1?

4. Презентация от 60 слайда е представена за 20 минути. За увод и 
заключение са отделени по 2 минути, а за изложението – 16 мину-
ти. Кои правила са нарушени?

5. Презентация от 20 слайда е представена за 60 минути. За увод и 
заключение са отделени по 12 минути, а за изложението – 36 мину-
ти. Кои правила са нарушени?

6. С помощта на графична схема SmartArt от тип List представете в 
отделни слайдове на компютърна презентация:

 а) веществата според елементния им състав:
   прости вещества;
   химични съединения.

 б) простите вещества според свойствата им на:
   метали;
   неметали.

Фиг. 1
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 в) химичните реакции според определени признаци:

   химично съединяване;

   химично разлагане; 

   химично заместване;

   други видове.

Запазете презентацията с име chemistry.

7. С помощта на графична схема SmartArt от тип Cycle представете в 
отделни слайдове на компютърна презентация модели на молеку-
лите на водорода, кислорода, озона и водата.

 а) Задайте подходяща анимация на елементите на графичната 
схема.

 б) Запазете презентацията с име molekuli в готов за отпечатване 
формат.

 в) Демонстрирайте презентацията.

8. В отделни слайдове на компютърна презентация с помощта на гра-
фична схема SmartArt от тип:

  Relationship представете таксоните вид, род, семейство, разред, 
клас, отдел (тип) и царство;

  Hierarchy представете единството на растителните организми;

  Pyramid представете хранителната верига трева, скакалец, жаба, 
змия.

 а) Задайте анимация на елементите на всяка от графичните схеми.

 б) Запазете презентацията с име biology във формат PDF.

 в) Демонстрирайте презентацията.

9. Отворете файла lineini_uravnenia.pptx. Заменете списъците с воде-
щи символи на трети и пети слайд с графична схема SmartArt. 
Задайте подходяща анимация на елементите на графичната схема. 
Запазете презентацията във формат за автоматично представяне. 
Демонстрирайте презентацията.

10. Отворете файла bel.pptx. Заменете в слайдовете списъците с воде-
щи символи с графична схема SmartArt от тип List. Задайте подхо-
дяща анимация на елементите на графичната схема. Запазете пре-
зентацията и я демонстрирайте.

11. Създайте презентация за препоръчителните правила за предста-
вяне на презентация през публика, като вмъкнете подходящи:

  графични обекти;

  графична схема SmartArt;

  звукови ефекти. 

Задайте подходящи анимации. Запазете файла с име pravila с раз-
ширение .mp4.

8. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.
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Урок 26 Основни правила, фази и дейности  
при разработване на проект

Работа по проект

Проект е цялостно решаване на даден проблем или практическа зада-
ча за краен период от време с помощта на определени ресурси. 

Всеки проект преминава през няколко етапа, наречени фази на  
проекта (фиг. 1): 

1. Начална фаза. В този етап се прави оценка на необходимостта от 
разработването на проекта и необходимите хора за неговото изпълне-
ние, които сформират екипа на проекта. Определят се отговорностите 
на членовете и на ръководителя на екипа. Преценява се необходимост-
та от използването на определени технологии и ресурсни материали – 
изображения, видео, аудио, текстови документи и др. Формулира се 
целта на проекта.

2. Планиране. Създават се план за изпълнение и времеви график. 
Планът определя какви дейности и задачи ще се изпълняват в про-
екта, кой ще ги изпълнява, какви резултати и документация трябва да 
се представят след приключването на  всяка дейност. Времевият гра-
фик може да включва дейности, задачи, продължителност/срокове 
за изпълнение на задачите. Документацията може да включва плана 
за работа, времевия график, описание на изпълнението на проекта и 
резултатите от проекта. Тя може да бъде представена в различни фор-
мати – текстови документи, електронни таблици, компютърни презен-
тации и др.

Примерни план и времеви график за задачата в урока са представени 
в таблици 1 и 2.

3. Изпълнение/реализация на проекта. През тази фаза екипът осъ-
ществява планираните дейности и подготвя необходимата документа-
ция, в която ги описва. 

4. Наблюдение и контрол. Тази фаза предполага контрол от страна на 
ръководителя на проекта върху изпълнението на задачите и провеж-
дане на обсъждания за хода на проекта. Често наблюдението се осъ-
ществява заедно с изпълнението. 

5. Представяне на резултатите от проекта (Отчитане на проекта). Това е 
финалният етап, в който се прави отчет на проекта и той се представя 
пред аудитория. На фиг. 2 са представени резултати от изпълнението 
на проекта от задачата.

1. Спазвайте времевия график.

2. Работете в сътрудничество с другите членове на екипа.

Създайте проект за вестник на класа, който да включва ученическо 
творчество – стихотворения, есета, снимки, рисунки, проучвания.

Задача

Какви правила трябва  
да спазвате при работа  

по проект?

Какво е проект?

Кои са основните фази  
и елементи на проекта?

Фиг. 1

Фиг. 2

Начална фаза.

Планиране

Изпълнение

Наблюдение и контрол

Представяне
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3. Периодично обсъждайте възникнали проблеми.

4. При изпълнението на проекта спазвайте авторските права и цити-
райте правилно източниците на използваната информация.

5. Създайте подходяща файлова структура за съхраняване на доку-
ментацията по проекта.
Таблица 1. Примерен план на дейностите по проекта

Дейности Задачи Продъл- 
жителност Изпълнител

1. Определяне на темата Обсъждане на темата 1 ден Всички

2. Организиране и провеждане на 
конкурс

Разработване на обява за конкурс 2 дни Всички
Поставяне на обявата на училищното информационно табло 1 ден 2. група
Събиране и подбор на рисунките и материалите 7 дни 1. група
Сканиране на рисунките 1 ден 2. група
Набиране на текста 2 дни 3. група

3. Изготвяне на вестник Разработване на дизайн на вестника 2 дни 1. група
Определяне на основните рубрики 1 ден Всички
Оформяне на вестника 2 дни 2. и 3. група
Проверка и коригиране 1 ден 1. група
Окончателно оформяне и отпечатване 2 дни 2. група

4. Разпространение Раздаване на вестника по класове 1 ден Всички
Представяне на вестника 1 ден 3. група
Изготвяне на отчет за изпълнението на проекта 2 дни Ръководител

Таблица 2. Примерен времеви график

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Дни*
Обсъждане на темата 1
Разработване на обява за конкурс 2
Поставяне на обявата на училищното информационно табло 1
Събиране и подбор на рисунките и материалите 7
Сканиране на рисунките 1
Набиране на текста 2
Разработване на дизайн на вестника 2
Определяне на основните рубрики 1
Оформяне на вестника 2
Проверка и коригиране 1
Окончателно оформяне и отпечатване 2
Раздаване на вестника по класове 1
Представяне на вестника 1
Изготвяне на отчет за изпълнението на проекта 2

Въпроси и задачи
1. Кои са основните фази в един проект?

2. Какви правила трябва да спазвате при работа 
по проект?

3. Какви оформления са направени в таблиците за 
плана на дейностите и времевия график? 

4. Разработете проект на тема „Река Дунав“. 
Включете информация за основни градове в 
България и Европа, разположени по поречието 
на р. Дунав, пълноводието на реката и др. Може 
да използвате ресурсните материали от папка-
та urok26/dunav.

* Продължителност в дни
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Урок 27 Основни правила, фази и дейности при разработване  
на проект (упражнение)

1) За спортния празник на вашето училище 
подгответе организационни и рекламни ма-
териали – рекламна презентация и листов-
ки за състезанието; списъци на участниците 
в отделните спортове; таблици за резулта-
тите от състезанията и класирането на със-
тезателите; презентация за представяне на 
класирането в състезанията.

2) Подгответе материали за Деня на земята  – 
21 април. Основното мото на честването е 
„Да запазим белите дробове на планетата“. 
Съберете числови данни за различни за-
мърсявания и ги представете с таблици и 
графики в презентация.

3) Подгответе електронни материали, които да 
подпомогнат лабораторната ви работа в ча-
совете по физика или химия. Опишете екс-
перименти, които сте провели, и представе-
те резултатите от тях.

4) Направете проучване сред учениците от ва-
шето училище на тема „Спазваме ли автор-
ските права при изготвяне на домашни ра-
боти и проекти?“. Представете резултатите 
от проучването по подходящ начин.

5) Безопасно и здравословно използване на 
дигитални технологии и интернет

6) Носители на информация 
7) Културното наследство на ЮНЕСКО в Бъл- 

гария
8) Музиката през XX век
9) Световно първенство по футбол
10) Олимпийско движение
11) Полезни и вредни за човека и природата  

химични процеси
12) Животът и творчеството на Алеко Констан- 

тинов
13) Оптични уреди
14) Тревога: Вируси!
15) Бактериите: врагове или приятели?
16) Светът на звездите
17) Симетрията около нас
18) Обсъдете с целия клас проблеми или събития 

от училищния живот или задачи от изучавани- 
те учебни предмети, които смятате, че може да 
решите с използването на ИТ. Формулирайте 
самостоятелно теми за проекти. 

Проект е цялостно решаване на даден проб- 
лем или практическа задача за краен период 
от време с помощта на определени ресурси.

Основните фази при работата по проект са: 
начална фаза, планиране, изпълнение, наблю-
дение и контрол, представяне на резултатите 

от проекта.  Необходимо е да се спазва време-
вият график, да се работи в сътрудничество с 
членовете на екипа, да се обсъждат периодич-
но резултати и проблеми, да се спазват автор-
ските права. Създадените електронни доку-
менти трябва да се съхраняват във файлове и 
папки с подходящи имена и структура.

Да припомним!

Въпроси и задачи

Примерни идеи и теми за проекти

1. Как може да представите плана и времевия 
си график за работа по проект?

2. Какво може да включва документацията 
към проекта ви и в какви файлови формати 
може да бъде представена?

3. На фиг. 1 е дадена файлова структура на 

проект. Какво бихте препоръчали на авто-
рите на проекта?

Фиг. 1
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В интернет информацията е разположена в 
уебстраници, организирани в уебсайтове. Те 
може да съдържат текстова, графична, зву-
кова и видеоинформация. Уебсайтовете се 
разглеждат с помощта на браузър. Търсещата 
машина е софтуер, който помага да се намери 
необходимата информация по зададени една 
или повече характеризиращи я думи, нарече-
ни ключови думи.
Авторското право е правото на собстве-
ност върху създаването, разпространение-
то и използването на дадено произведение 
на литературата, изкуството и науката. Във 
всяка държава има закон за авторското право. 
Идеята на авторското право е, че всички права 
са запазени, и това се обозначава със знака 
©. При изполването на дадена информация 
трябва да се зачитат авторските права на съз-
дателите ѝ. Дори и да не са посочени опреде-
лени изисквания за спазване на авторските 

права, трябва да посочите източника, от който 
сте взели информацията. Посочването на 
източника на информация се нарича цитира-
не. Информацията от външен източник (текст, 
изображение, аудиофайл, видео и др.), която 
се използва и цитира, се нарича цитат. Когато 
се цитира текст, той се поставя в кавички. 
Обикновено, когато авторът на материала е 
известен, при цитирането се изписват: него-
вата фамилия и първата буква на малкото 
му име; заглавието на материала; адресът, 
на който се намира материалът; датата, към 
която е открит. Ако авторът е неизвестен, се 
изписват: заглавието на материала; адресът и 
датата, към която е открит. Произведения на 
изкуството, науката, както и софтуерни прило-
жения, може да се разпространяват с различ-
ни договори за ползване, наречени лицензи. 
Лицензът License е разрешение или договор за 
извършване на определена дейност.

Да припомним!

Урок 28 Използване на интернет и други източници на 
информация и ресурси за нуждите на конкретен проект. 
Зачитане на авторските права на готовите материали

Една от най-разпространените системи лицензи за ползване на раз-
лични видове информация е Creative Commons –  „Творчески общности“ 
или „Съзидателно споделяне“.
Законът за авторското право и сродните му права защитава твор-
ческата работа чрез постановката, че „всички права са запазени“. 
При Creative Commons основната идея е, че „някои права са запазе-
ни“. Потребителите имат право да копират, разпространяват или да 
използват по друг начин произведението, обикновено с нетърговска, 
а в някои случаи дори и с търговска цел. 
При оповестяването на своето произведение авторът има възмож-
ност да посочи, че предоставя на обществеността по-широки права за 
ползването му от тези, които дава авторското право. Когато произве-
дението е публикувано в интернет, кодът,  който е прикрепен към него, 
за да оповести правата на потребителите според Creative Commons, 
дава възможност на търсачките да го разпознават и по този начин  
достъпът  до произведението се улеснява. 

ЗадачаСъздайте презентация на тема „Реките в България“. Използвайте 
информацията от файла reki.docx от папката urok28, материали от 
интернет и други източници. Вмъкнете подходящи изображения, 
като спазвате авторските права и цитирате източниците.

Какво означава 
„Creative Commons“?
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Договорите Creative Commons са създадени  според правната систе-
ма на САЩ през 2001 г. от професор Лорънс Лесиг (Lawrence Lessig) от 
Станфордския университет. Някои от договорите вече са преведени 
на български и са пригодени към българското законодателство, зато-
ва е препоръчително използването на българоезичната им версия. 
Основните лицензи в Creative Commons са представени на фиг. 1 и имат 
следните значения:

BY

Attribution By (Признание от)
Авторът трябва да се укаже по обичайния начин  
и на обичайното за носителя място.

NC
NonCommercial (Некомерсиално)
Не се разрешава употреба за търговски цели.

ND
NoDerivs (Без производни произведения)
Не се разрешават промени в оригинала.

SA

Share Alike (Споделяне при същите условия)
Всяка променена версия може да се разпространява само 
съгласно условията на същия договор на Creative Commons.

На фиг. 2 са дадени допустимите начини за ползване на авторско про-
изведение според лиценза Creative Commons и Лиценза за свободна 
документация на ГНУ.

Законът за авторското право и сродните му права разрешава използ-
ването на компютърни програми само и единствено със съгласието на 
техния автор или издател. Обикновено един лиценз дава възможност 
за инсталирането на едно копие на програмата на един компютър. В 
този смисъл лицето, законно придобило лиценза, няма право да въз-
произвежда, инсталира и използва на повече от един компютър, да 
копира, тиражира и разпространява компютърната програма с тър-
говска или с друга цел.

Какво означава  
„General Public License“?

Фиг. 1

Фиг. 2
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GNU General Public License (GNU GPL – Общ публичен лиценз на ГНУ) е 
широко използван свободен софтуерен лиценз, създаден през 1989 г. 
от Ричард Столман (Richard Stallman) за програмите, които са част от 
проекта ГНУ. Проектът ГНУ цели създаването на свободна за ползване 
операционна система и софтуер, който да работи на нея.

 Лицензът гарантира на крайните потребители на компютърни програ-
ми свободата:
 да използват програмата за всякакви цели;
 да изучават начина на работа на програмата и да я променят;
 да разпространяват копия на програмата;
 да правят подобрения на програмата и да дават на обществото сво-
боден достъп до подобрените версии.

Тези възможности отличават GNU GPL от стандартните договори за 
лиценз, които най-често гарантират на крайния потребител само пра-
вото да използва програмата.

Така нареченият механизъм copyleft, създаден от Ричард Столман, 
означава запазване на споменатите свободи за копията и продуктите, 
производни на оригиналния GPL софтуер. Той гарантира на програ-
мистите, че подобренията, направени от тях, ще може свободно да се 
използват от обществото, без да бъдат експлоатирани от софтуерни 
компании, и разпространението им ще остане безплатно.

За да изпълните задачата от урока, може да копирате текст, изображе-
ния и други обекти от браузъра или текстовия документ в презентаци-
ята. За да копирате обект от едно приложение в друго, е необходимо 
да приложите следната последователност от действия:

1. Изберете желания обект.

2. Копирайте с командата Copy от контекстното меню или с клавишна-
та комбинация Ctrl + C.

3. Посочете с мишката мястото, където желаете да поставите обекта.

4. Поставете с командата Paste от контекстното меню или с клавишна-
та комбинация Ctrl + V.

Речник
Creative Commons – 
Съзидателно споделяне

GNU GPL (General Public 
License) – Общ публи-
чен лиценз на ГНУ

Как да копирате обект 
от едно приложение  
в друго?

Въпроси и задачи
1. Потърсете в интернет информация за софтуер, който се разпростра-

нява под лиценза GNU GPL. Оформете я в таблица с две колони, съот-
ветно за името на програмата и предназначението ѝ. Запазете доку-
мента във вашата работна папка под името gpl.pdf.

2. Потърсете в интернет изображения на Черно море, които се раз-
пространяват под лиценза Creative Commons. Направете кратка пре-
зентация, като цитирате източниците според посочените в лиценза 
изисквания.
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Урок 30Работа по проект  
(упражнение)

1. Как трябва да цитирате в проекта си текст, който сте открили в 
интернет?

2. Какви права дават на потребителя GNU GPL лицензите?

3. Иван и Ива намерили за проекта си на тема „Река Дунав“ изображе-
нието от фиг. 1. Под него прочели информацията от фиг. 2. Какви 
права за ползване на изображението в проекта си имат Иван и 
Ива? Как трябва да цитират изображението в проекта си?

4. Продължете работата по вашия проект. Обсъдете с екипа си проб- 
лемите и предстоящите задачи. Обърнете внимание на използва-
ната в проекта ви  информация от източници в интернет.

При работа по проект е необходимо да се 
спазват авторските права и да се използва 
лицензиран софтуер. 
Лицензът License е разрешение или дого-
вор за извършване на определена дей-
ност. Широко разпространени лицензи са 
Creative Commons – „Творчески общности“ или 
„Съзидателно споделяне“ и GNU General Public 
License, който е свободен софтуерен лиценз.

Основните означения на лицензите в Creative 
Commons са:

 By – Признание от

 NC –  Некомерсиално

 ND – Без производни произведения

 SA – Споделяне при същите условия

Да припомним!

Въпроси и задачи

Урок 29

Фиг. 1

Фиг. 2
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Урок 30 Защита на проект

Важен момент в разработването на проекти в която и да е област е 
успешното им представяне пред заинтересована аудитория.

Проектите може да бъдат с различен обем и обхват – малки, средни, 
големи. Те може да включват разнообразни дейности. В процеса на 
разработването и представянето им може да използвате богат набор 
от технологични средства.

1. Подгответе предварително защитата на проекта.

2. За представянето на проекта е препоръчително да използвате ком-
пютърна презентация. В нея включете слайдове, съдържащи:
 пълното название на темата на проекта;
 екипа, разработил проекта, и отговорностите на всеки член на екипа;
 ясни и кратки формулировки на целта или целите на проекта;
 задачите, които сте изпълнили, за да постигнете определените цели;
 избраните технологии за изпълнение на проекта;
 постигнатите резултати.

Използвайте подходящ за темата на проекта дизайн на презентацията.

3. Определете кой или кои членове на екипа ви ще представят проек-
та. Определете кой коя част от проекта ще представи. Направете пред-
варителна репетиция за представянето.

4. Подгответе се да отговорите на въпроси, свързани с проекта.

5. По време на защитата се съобразете с препоръките за представя-
не на презентация пред публика. Говорете високо и ясно, с оптимално 
темпо.

Проект е цялостно решаване на даден проблем или практическа зада-
ча за краен период от време с помощта на определени ресурси. При 
изпълнението на проекта е необходимо да се определят основните 
задачи и дейности, изпълнителите им и сроковете за изпълнение.

Да припомним!

Кои са основните 
моменти при защита  
на проект?

ЗадачаПредставете и защитете проектите си, разработени в часовете по 
информационни технологии.

Въпроси и задачи
1. Кои са основните препоръки за представяне на презентация пред 

публика?

2. Какви технологични средства може да използвате при разработване-
то и защитата на проект?

9. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.
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Урок 31 Защита на проект  
(упражнение)

1. Какви основни елементи трябва да включва 
презентацията за защита на проекта?

2. Как бихте разпределили времето от 15 мину-
ти за представяне на вашия проект?

3. Необходимо ли е да направите предвари-
телни репетиции за защитата на проекта?

4. Разгледайте снимките от фиг. 1 и фиг.  2. 
Обяснете какви грешки допускат презента- 
торите.

5. Обяснете защо не бива да се застава пред 
проектора (фиг. 3).

6. Представете проектите си пред класа.

При защитата на проект е необходимо да се 
направи предварителна подготовка: изработ-
ване на презентация за защита на проекта и 
определяне на членовете от екипа, които ще 
го представят.

Подходящо е да има предварителна подго-
товка за отговор на евентуални въпроси. По 
време на защитата на проекта е необходимо 
да се спазват основните правила за предста-
вяне на презентация пред публика.

Да припомним!

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Въпроси и задачи
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Урок 32 Социални мрежи и защита  
на личната неприкосновеност

Интернет

Социална мрежа в интернет (Social networking website) обикновено е 
уебсайт, чиято основна роля е свързана с изграждане или отразяване 
на социалните взаимоотношения между хората.

В социалните мрежи може да се споделят лична информация, автор-
ски материали (снимки, статии, видео), предпочитания (новини, сним-
ки, музика, видео, хипервръзки към интересни публикации) и др.

Социалните мрежи може да се използват за забавление, с образова-
телна или търговска цел, с цел реклама или популяризиране на идеи 
и продукти.

Едни от най-често използваните социални мрежи са Facebook, Yahoo, 
Google+, Instagram, Twitter, LinkedIn, My Space, VK (В Контакте) и др.

Създаването на профил в социална мрежа е свързано с посочването 
на активен e-mail адрес или мобилен номер и може да има възрас-
тови ограничения. Достъпът до създадения профил се осъществя-
ва посредством потребителско име и парола. С цел повишаване на 
сигурността е важно да се спазват правилата за избор на подходяща 
парола. Често социалните мрежи изпращат предупреждение, когато е 
осъществен достъп до профила ви от непознато устройство.

Точно както при движението по пътищата, така и при общуването в 
социална мрежа потребителите имат своите права и задължения: 

 Да пазят личната си сигурност и неприкосновеност.

Интернет е глобална мрежа, която дава въз-
можност за обмен на информация и комуни-
кация между дигитални устройства, намиращи 
се на огромни разстояния.

При работа в интернет трябва да се спазват 
правила за безопасност и етичност. 

Услугата електронна поща позволява изпраща-
нето на текстови съобщения с прикрепени към 
тях файлове до един или повече получатели.

Съобщението пристига в пощенската кутия на 
получателя и може да бъде прочетено в удоб-
но за него време.

В интернет има услуги за комуникация, които 
дават възможност за незабавен контакт между 
потребителите чрез обмен на кратки текстови 
съобщения, звук и видео. Този вид общуване 
се нарича комуникация в реално време.

Да припомним!

Какво е  
социална мрежа?

Създаване на профил

Какви са правилата  
за работа  
в социална мрежа?

ЗадачаВъв връзка с темата „Устойчиво развитие и здравословен начин на 
живот“ по биология и здравно образование сте разделени на екипи, 
за да представите различни аспекти от здравословния начин на 
живот – здравословно хранене, спорт и др. Какъв начин на общуване 
чрез интернет може да изберете за обсъждане и работа по темата?
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 Да зачитат личната неприкосновеност на другите потребители.
 Да спазват етичните и правните норми за общуване.
 Да спазват авторските права на публикуваните материали.

През 60-те години на миналия век професорът по публично право 
Алан Уестин (Alan Westin) дефинира понятието по следния начин: 
„Личната неприкосновеност е изискването на индивиди, групи или 
институции да установят за себе си кога, как и до каква степен инфор-
мация, отнасяща се за тях, може да бъде споделена с другите“.

При работа в интернет всеки потребител има право да пази личната 
си неприкосновеност, длъжен е да уважава и да не нарушава тази на 
останалите потребители.

Две от правилата в приетата на 5 февруари 2013 г. Харта за онлайн 
правата на младите хора в България са:

 Имам право да използвам възможностите на Мрежата, ако уважавам 
правата и достойнството на другите.

 Имам право да определям достъпа до моето съдържание, за да 
предпазя самоличността си.

В социалните мрежи има както истински, така и фалшиви профили. 
Facebook, Twitter, Google+ обозначават със специфичен знак официал-
ните профили на известни личности и организации.

С рекламна или търговска цел се разпространяват фалшиви новини. 
Заглавия като „Страхотна новина!“, „Няма да повярвате!“, „Шок и ужас“ 
целят да привлекат вниманието, но често те не са достоверни. Добре 
е да се позовавате само на публикации от официалните профили на 
новинарски сайтове.

В социалните мрежи дебнат недоброжелатели. Органите на реда 
съветват да не се публикуват фотографии на деца, тъй като това 
може да застраши сигурността им и да наруши поверителността.  
Разпространяването на провокативни изображения би могло да прив- 
лече сексуални престъпници.

Често публичното споделяне на лична информация може да дове-
де до неочаквани последствия. Ако споделите, че отивате на екзо-
тично пътешествие, давате възможност крадци да планират обир в 
жилището ви. Смята се, че публикуването на информация за точно-
то местонахождение, обичаен дневен маршрут, навици и любими 
занимания може да се използва от организирани престъпни групи 
за планиране на отвличания и други посегателства върху личност-
та. Споделянето на данни като ЕГН, номера на документи и банкови 
сметки и други подобни може да бъде използвано за кражби и злоу-
потреби от ваше име.

Социалните мрежи дават възможност за докладване на обиди, хули-
ганско поведение, тормоз или публикации с вредно и неподходящо 
съдържание. Самоличността на лицето, което подава сигнала, не се 
разкрива, а екипът по поддръжката преглежда докладвания матери-
ал и премахва всичко, което нарушава т. нар. стандарти на общността.

Какво е „лична 
неприкосновеност“?

Внимание! Опасност!

Какво да предприемете 
при нарушаване  

на личната ви 
неприкосновеност?
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Ако имате съмнение, че е извършена „кражба на профил“ или е създа-
ден фалшив профил от ваше име или от името на ваш познат или при-
ятел, е необходимо незабавно да подадете сигнал към екипа по под-
дръжка на социалната мрежа.

За да изпълните поставената в урока задача, може да създадете затво-
рена група в социална мрежа и да включите в нея съучениците ви, 
които имат регистрирани профили. Това гарантира, че активността в 
групата ще бъде видима само за участниците в нея и недостъпна за 
всички останали. Може да споделяте мнения, да коментирате, да пуб-
ликувате снимки и други материали, без това да бъде общодостъпно.

За защита на личната неприкосновеност Facebook дава възможност 
да се направят настройки за поверителност. Чрез тях всеки потребител 
определя сам: кой може да вижда публикациите му и списъка с прия-
тели, да го търси по e-mail или телефонен номер и да му изпраща пока-
на за приятелство.  

Настройките за дневника и отбелязванията дават възможност да се 
изисква одобрението на потребителя преди появата на чужди публи-
кации или материали, в които е отбелязан, в неговия дневник.

Настройките за блокиране може да се зададат на ниво „потребители“, 
„съобщения“ или „покани за приложения“.

Настройките за сигурност предлагат изпращане на известие, когато 
има влизане в профила от необичайно устройство или браузър.

Входящата кутия за поддръжка дава възможност за достъп до Помощен 
център, Център за безопасност, Център за превенция на хулиганското 
поведение и Портал за родители.

Центърът за превенция на хулиганското поведение във Facebook е 
източник на информация за тийнейджъри, родители и възпитатели и 
дава практически съвети какви действия трябва да се предприемат 
при възникване на проблем. Хулиганското поведение (bullying) има 
много различни форми – разпространяване на слухове, публикуване 
на неподходящи снимки и заплахи. То е една от широко разпростране-
ните форми на агресия и тормоз сред младите хора.

Речник
Privacy –  
Поверителност, лична 
неприкосновеност

Social networking 
website – Социална 
мрежа в интернет

Как да запазите личната 
си неприкосновеност?

Въпроси и задачи
1. Прочетете повече за дезинформацията и фал-

шивите новини в сайта на Центъра за безопа-
сен интернет http://www.safenet.bg

2. Потърсете информация за видовете онлайн 
тормоз и обсъдете начините за реакция при  
такива случаи.

3. Споделете с родителите си какво научих- 
те от днешния урок. Предложете им да разгле-
дат Речник на социалните мрежи за родители 
на сайта на Центъра за безопасен интернет на 
адрес http://socialguide.safenet.bg

4. Сформирайте екипи и подгответе презентации 
на тема:

 Онлайн тормоз
 Харта за онлайн правата на младите хора в 

България
 Помисли, преди да споделиш!
 Социалните мрежи – съвети за родители
 Да оставим нещо и за себе си – опасности-

те, на които ни излага споделянето на лична 
информация

Представете ги в час по информационни техноло-
гии или в час на класа.
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Урок 33 Звукова и видеоинформация. Компютърна презентация. 
Работа по проект. Интернет (обобщение)

Видеоклип (video clip) e кратък филм, който 
обикновено представлява комбинация от звук 
и образи в движение. Видеоклипът може да 
бъде заснет с камера или записан с програма 
за създаване и обработка на видеоклипове. 
Неподвижните изображения, които се появя-
ват с определена скорост едно след друго, за да 
създадат ефекта на движение, се наричат кадри.
В програмата PowerPoint може да се вмък-
ват диаграми, графични обекти, таблици. 
Графични обекти се вмъкват като: готови фигу-
ри; графични изображения от файл или библи-
отека; художествен текст и др.
Анимация е показването на графични изобра-
жения и текст в движение. С нея се задават 
моментите на появяване, скриване и промяна 
на елементите на слайд. Анимационната схема 
включва всички анимации на обектите в него 
и се визуализира от Animations  Animation 
Pane. Към един и същ обект в слайд може да 
се добавят няколко анимации. В слайд може 
да се вмъкват: диаграма от раздела Insert  
Illustrations  Chart;  SmartArt графика от 
Insert  Illustrations  SmartArt и таблица от 
Insert  Tables  Table. 
PowerPoint позволява към слайд от презента-
ция в режим Normal да се добави видеофайл. 
Презентация се отпечатва от File  Print. В 
настройките за печат се посочват принтерът, 
броят на копията, отпечатване на цялата пре-
зентация или на определена област от нея, 
броят и разположението на слайдовете, които 
да се отпечатат на една страница.
Презентация може да се запази в различни 
файлови формати. При представяне на презен-
тация пред публика трябва да се спазват опре-
делени правила, свързани с поведение, инто-
нация, стил на изказване, владеене на публи-
ката, разпределение на времето за представя-
не, техническо осигуряване.

Проект е цялостно решаване на даден проб- 
лем или практическа задача за краен период 
от време с помощта на определени ресурси.

Основните фази при работа по проект са: 
начална фаза, планиране, изпълнение, наблю-
дение и контрол, представяне на резултатите 
от проекта. Необходимо е да се спазва време-
вият график, да се работи в сътрудничество с 
членовете на екипа, да се обсъждат периодич-
но резултати и проблеми, да се спазват автор-
ските права и да се използва лицензиран соф-
туер за разработка, да се създаде подходяща 
файлова структура.

При защитата на проект е необходимо да се 
направи предварителна подготовка: изготвя-
не на презентация и определяне на члено-
вете от екипа, които ще представят проекта. 
Необходимо е да се спазват основните пра-
вила за представяне на презентация пред 
публика.

Социална мрежа в интернет (Social networking 
website) обикновено е уебсайт, чиято основна 
роля е свързана с изграждане или отразяване 
на социалните взаимоотношения между хора-
та. В нея може да се споделят лична инфор-
мация, авторски материали (снимки, статии, 
видео), предпочитания (новини, снимки, музи-
ка, видео, хипервръзки към интересни пуб-
ликации) и др. В социалните мрежи потреби-
телите имат както права, така и задължения: 
да пазят личната си сигурност и неприкосно-
веност; да зачитат личната  неприкосновеност 
на другите потребители; да спазват етичните и 
правните норми за общуване; да спазват автор-
ските права на публикуваните материали. Не 
се препоръчва публикуване на фотографии на 
деца и информация за предстоящи пътувания, 
споделяне на лични данни и др. Не приемайте 
покани за приятелство от непознати. 

Да припомним!
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Въпроси и задачи

1. Какви графични и мултимедийни елементи може да вмъквате в 
слайд от презентация?

2. Има ли разлика при отпечатването на текстов документ, презента-
ция и електронна таблица?

3. Обяснете как сте разпределили времето за представяне на вашия 
проект.

4. Създайте текстов документ, съдържащ информация за изучените 
до момента софтуерни приложения и използваните от тях файло-
ви формати. Вмъкнете таблица, подобна на дадената. Отбележете 
какви файлови формати сте използвали във вашия проект.

Софтуерно 
приложение

Основен файлов 
формат

Файлови формати, 
в които може да се 
запише документ, 

създаден със съот-
ветния софтуер

Икона  
на приложението

MS Word 2010  
и по-висока версия docx pdf, …

5. За проекта си по информационни технологии Ани и Мишо наме-
рили информация в интернет. Според даденото на фиг. 1 имат 
ли право да я променят? Ако да, при какви условия могат да го 
направят?

6. През ваканцията Иван и семейството му посетили различни места. 
Всеки ден качвали снимки от посетените места и се отбелязвали 
във Facebook. Какви опасности крие подобно поведение в социал-
ната мрежа?

Фиг. 1
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1. Вярно ли е, че в PowerPoint съдържанието на слайдовете  
НЕ може да се отпечата без бележките на презентиращия?

А) Да
Б) Не

2. Вярно ли е, че Общият публичен лиценз на ГНУ разрешава крайните  
потребители на компютърни програми да ги използват за всякакви цели?

А) Да
Б) Не

3. Вярно ли е, че в Excel НЕ може да въведете текстове, които  
да се отпечатват автоматично на всяка страница?

А) Да
Б) Не

4. Вярно ли е, че в PowerPoint анимациите на графиките SmartArt зависят  
от оформлението, което сте избрали за съответната графика?

А) Да
Б) Не

5. Вярно ли е, че работният цикъл е най-малкият интервал  
от време, който съществува в работата на процесора?

А) Да
Б) Не

6. Вярно ли е, че когато се публикува в интернет, кодът, прикрепен към произве-
дение, за да оповести правата на потребителите според Creative Commons,  
НЕ дава възможност на търсачките да го разпознават?

А) Да
Б) Не

7. Вярно ли е, че в Excel потребителският колонтитул е разделен на три части  
и във всяка част може да се вмъква текст, номерация на страници, дата,  
име на работния лист или файл и др?

А) Да
Б) Не

8. Вярно ли е, че размерът на паметта НЕ се определя от обема  
на информацията, която може да се съхранява в нея?

А) Да
Б) Не

9. Вярно ли е, че за защита на информация от неразрешен достъп от други 
потребители НЕ се използват потребителско име и парола?

А) Да
Б) Не

10. Вярно ли е, че колкото по-голяма RAM памет има един компютър,  
толкова по-добре ще работи той?

А) Да
Б) Не

11. Вярно ли е, че за да анимирате отделни елементи от диаграма  
в PowerPoint, първо трябва да добавите анимация към диаграмата? 

А) Да
Б) Не

12. Вярно ли е, че когато искате да използвате стойността на една и съща клетка при 
копиране на формула в Excel, трябва да я зададете с нейния абсолютен адрес?

А) Да
Б) Не

13. Вярно ли е, че всички диаграми в Excel се състоят само  
от графично изображение?

А) Да
Б) Не

14. Вярно ли е, че вмъкването и оформлението на таблици  
в PowerPoint е аналогично на това в Word?

А) Да
Б) Не

Проверете знанията си. Отговорите на въпросите записвайте в тетрадките.

Урок 34 Какво научихте  
дотук?
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15. Лицензът в Creative Commons, който забранява промени в оргинала,  
се означава с: 

А)      Б)       В)       Г) 

16. Антивирусната програма, инсталирана на компютър, е необходимо да се обновява  
поне веднъж на:  А) година     Б) месец     В) седмица    Г) ден

17. В коя памет НЕ може да се записва информация? 
А) ROM памет   Б) RAM памет    В) твърд диск    Г) оптичен диск

18. Файл, създаден с PowerPoint, HE може да има разширение: 
А) .pdf      Б) .xlsx      В) .mp4      Г) .pptx

19. Неподвижните изображения, които се появяват с определена скорост  
едно след друго, за да създадат ефекта на движение във видеоклип, се наричат: 
А) пиксели    Б) слайдове    В) кадри     Г) образи

20. Файловият формат на видеоклип, който позволява предаване през интернет, е:  
А) MPEG-2    Б) MPEG-1     В) DivX      Г) QuickTime

21. Кое действие е част от форматирането на таблица в Word? 
А) сортиране   Б) сканиране    В) редактиране   Г) задаване на фон

22. Кое от посочените НЕ е социална мрежа? 
А) Facebook    Б) Twitter     В) Instagram    Г) Notepad

23. Подреждането, в което най-малкият елемент е първи, се нарича: 
А) Shading    Б) Descending   В) Ascending    Г) Sorting

24. Кой от дадените символи НЕ е специален знак? 
A) ™       Б) §       В) ∑       Г) ©

25. Кое от дадените е линейна диаграма в Excel? 
А) Line Chart    Б) Pie Cart     В) Bar Chart    Г) Area Chart

26. В клетката А1 е записано числото 3, в клетката А2 – числото 0, клетката В2  
съдържа стойност 4, а клетката С2 – стойност 5. В клетката D1  
е въведена формулата =$А$1*B1+C1. Стойността на клетката D1  
е копирана в клетката D2. Стойността на D2 след копирането е: 
A) 5       Б) 12       В) 17       Г) 25

27. В коя памет е записана служебната информация, която дава  
инструкции за зареждане на операционната система? 
А) ROM     Б) RAM      В) Cache     Г) Flash

10. Информационни технологии за 7. клас – А. Ангелов и др.
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Урок 36Представяне на портфолио  
(упражнение)Урок 35

1. За проекта си по информационни технологии на тема „Българските 
градове“ Ани, Боян и Васко трябва да включат информация за гра-
довете София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас. Проектът 
задължително трябва да включва данни за климата в избраните 
градове и по възможност климатограми.

 а) Какви ключови думи бихте им препоръчали да използват? 

 б) Какви технологии за разработване и представяне на проекта да 
използват?

 в) Какви правила трябва да спазват при оформлението на доку-
ментацията на проекта?

 г) Как трябва да цитират използваната информация?

 д) Какви правила трябва да спазват при представянето на проекта? 

2. Изберете по една задача от вашето портфолио и я представете 
пред класа. 

Въпроси и задачи
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Урок 36 Да играем с ИТ!
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КръстословицаОтговорите попълвайте в тетрадките си. 

Хоризонтално
1. Компютърна програма, която се самокопи-

ра в паметта на компютъра и се изпълнява 
без знанието или разрешението на потре-
бителя на този компютър 

3. Начин за задаване на реда и колоната в 
адреса на клетка, участваща  във формула, 
която  при копиране продължава да ползва 
стойността в посочената клетка

5. Очертания на таблица

6. Най-малкият елемент на компютърен текст

7. Подреждане на данни в растящ или намаля-
ващ ред

8. Изискване на индивиди, групи или инсти-
туции да установят за себе си кога, как и до 
каква степен информация, отнасяща се за 
тях, може да бъде споделена с другите

10. Кратък филм

11. Уебсайт, чиято основна роля е свързана с 
изграждане или отразяване на социалните 
взаимоотношения между хората

12. Глобална компютърна мрежа

Вертикално
2. Памет, в която се зареждат изпълняваните 

от компютърната система програми и обра-
ботваните данни

4. Обобщено наименование на  възможните 
видове линии на рамката на таблица

9. Част от форматирането на таблица, което 
задава оцветяване на клетка, оставащо на 
заден план

Упътване
Някои от отговорите се състоят от две думи. 
Между думите в кръстословицата не се поставя 
интервал.
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За всеки верен отговор на въпроси от 1 до 14 включително се дава по 
една точка, за въпроси от 15 до 27 – по две точки. Общият максимален 
брой точки е 40. 

Отговори и скала за оценяване  
на тестовете в учебника

Отговори на кръстословицата:
Хоризонтално: 1. Компютърен вирус; 3. Абсолютен адрес; 5. Рамка; 
6.  Символ; 7. Сортиране; 8. Лична неприкосновеност; 10. Видеоклип; 
11. Социална мрежа; 12. Интернет 
Вертикално: 2. Оперативна памет; 4. Стил; 9. Фон

Урок 36

 Какво знаете  
от 6. клас?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
A Б Б А Б Б А А Б Б

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
А А Б А Б Виж *. Б Б Г В

21. 22. 23. 24. 25. 26.
В В Б В А Г

* Въпрос 16 – по 1 точка за всеки верен отговор

За всеки верен отговор на въпроси от 1 до 16 включително се дава по 
една точка, за въпроси от 17 до 26 – по две точки. Общият максимален 
брой точки е 40.

1) 2) 3) 4) 5)
Д А Б В Г

Урок 18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Б А А Б А А Б Б Б Б

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
А А Б А Г В Б Г Г В

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Г А Б Г Б В В

За всеки верен отговор на въпроси от 1 до 14 включително се дава по 
една точка, за въпроси от 15 до 27 – по две точки. Общият максимален 
брой точки е 40. 

Урок 34 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Б А Б А А Б А Б Б А

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
А А Б А В Г А Б В Г

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Г Г В В А В А

Примерен вариант за формиране на оценка: полученият брой точки2 +
10






