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І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

Компютърна система 

1. Основни технически параметри на частите на компютърна система. 

2. Настройки на операционната система на ниво потребителски интерфейс. 

 

Защита на данните в компютърната система 

3. Средства и методи за защита на информация. Използване на антивирусни 

програми. 

 

Електронни таблици 

4. Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица. 

5. Основни операции с клетки и области в електронна таблица. Работни листове. 

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

7. Логически оператори. 

8. Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните. 

9. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея. 

 

Компютърна текстообработка 

10. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи. 

11. Създаване и оформяне на таблици със средствата на текстообработваща 

програма. 

12. Вмъкване, оформяне и позициониране на нетекстови обекти в текстов документ 

– художествен надпис, графична форма, текстово каре, рамка. 

13. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа. 

 

Компютърна презентация 

14. Създаване на компютърна презентация по зададена тема. 

15. Използване на звукови ефекти, диаграми и таблици. 
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15. Запазване на презентация в различни файлови формати. 

16. Правила за представяне на презентация пред публика. 

 

Интернет 

17. Същност на глобалната мрежа Интернет. Основни начини за достъп до 

Интернет. 

18. Работа с програма за комуникация в реално време. 

19. Правила за сигурност на децата в Интернет. 

 

Работа по проект 

20. Основни правила и дейности при разработване на проект.  

21. Използване на Интернет и други носители на информация и ресурси за нуждите 

на 

проекта. Зачитане на авторските права на готовите материали. 

22. Защита на проект. 

 

 

Литература: 

1. Информационни технологии 7 клас, Ив. Иванов, изд. „Нова звезда” 

 

Забележка: Изпитът се провежда в две част – писмен и практически. 
  



 

II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА РАБОТА /ТЕСТ/ 

 

 Върху всяка писмена работа /тест/ до всяка задача /компонент/ се посочват точките, които тя 

носи при вярно решение и изпълнение. Оценката се определя по следната скала: 

 

Оценка Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн.добър 5 Отличен 6 

% точки на верните 

отговори спрямо 

максималния брой 

точки 

0 – 49 % 50 – 69 % 70 – 84 % 85 – 94 % 95 – 100 % 

 

 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ /ПРОЕКТ/ 

 

ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 

Дейност Точки 

Проектиране на електронна таблица с различна 

структура 
0,20 

Задаване на различни типове данни 0,25 

Извършване на основни операции с клетки  

- Обединяване на клетки 0,20 

- Разполагане съдържането та клетката на 

няколко реда 
0,20 

- Изтриване и добавяне на клетки 0,20 

Използване на логически оператори 0,50 

Сортиране на данните по зададен критерий 0,25 

Извършване на търсене и замяна на данни 0,25 

Използване на няколко работни листа  0,20 

Създаване и оформяне различни типове диаграми  

- Въвеждане на надпис за скалата 0,25 

- Въвеждане на етикети 0,25 

- Въвеждане на легенда 0,20 

- Въвеждане на заглавие 0,20 

- Задаване местоположение на диаграмата 0,25 

Подготвяне електронната таблица за печат 0,20 

Отпечатване таблица  

- Отпечатване на цялата таблица 0,20 

- Отпечатване на избара част от таблицата 0,20 

Максимално 4,00 

 

Оценката се получава по схемата 2,00 + броя събрани точки по практическата задача. 

 

 

ТЕКСТООБРАБОТКА 

Дейност Точки 

Коректно форматиране на символите  

- Форматиране на размер 0,15 

- Форматиране на шрифт 0,15 

- Форматиране на стил 0,15 

- Форматиране на цвят 0,15 

Коректно форматиране на абзац  

- Задаване на подравняване 0,15 



- Форматиране на отстъп преди абзаца 0,15 

- Форматиране на отстъп за първи ред 0,20 

- Форматиране на отстъпи от ляво и дясно  0,15 

Вмъкване на специални знаци в текст 0,25 

Създаване и оформяне на таблица  

- Създаване на таблица 0,25 

- Вмъкване и изтриване на редове 0,25 

- Промяна на структурата на таблицата 0,25 

- Задаване фон на клетките 0,20 

- Промяна рамката на клетките 0,25 

Вмъкване на нетекстови обекти  

- Вмъкмване на обект 0,20 

- Правилно позициониране на обект 0,25 

- Промяна на цветовата схема на обект 0,20 

- Промяна характеристиките на обекта 0,25 

Прехвърляне на текст между няколко текстови 

документа. 
0,20 

Правилно съхраняване на документа 0,20 

Максимално 4,00 

 

Оценката се получава по схемата 2,00 + броя събрани точки по практическата задача. 

 

 

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Дейност Точки 

Подбор и представяне на точна, кратка и съдържателна 

информация по зададената тема на презентацията. 
0,25 

Хармонично и балансирано разположение на 

компонентите върху слайда. 
0,25 

Подходящ и балансиран избор на дизайн на слайдовете 

на цялата презентация. 
0,25 

Правилно използвани структури на слайдовете. 0,25 

Контраст между цветовете на фона и текста, както и 

другите елементи на презентацията. 
0,25 

Висока степен на четивност на текста по отношение на 

размер, шрифт, съчетаване на шрифтове. 
0,25 

Подходящо избрани и позиционирани снимки. 0,25 

Качествени графични изображения. 0,25 

Вмъкване на графични обекти, художествен текст, 

диаграми, таблици и др. 
0,25 

Подходящо подбрани анимационни ефекти. 0,25 

Прецизно определяне на необходимото време и по 

желание задаване на автоматично прелистване. 
0,25 

Липса на правописни и стилистични грешки. 0,25 

Използване на звукови ефекти в презентацията. 0,25 

Записване на презентацията в различни формати. 0,25 

Поддържане на контакт с публиката 0,25 

Синхрон между говора и слайдовете 0,25 

Максимално 4,00 

 

Оценката се получава по схемата 2,00 + броя събрани точки по практическата задача. 

 

 

 



ИНТЕРНЕТ 

Дейност Точки 

Търси информация в интернет  

- Търси информация по зададен критерий 0,50 

- Прави подбор от намеренета информация 0,50 

- Създава указател на полезните интернет адреси 0,50 

- Използва указател на полезните интернет адреси 0,50 

Използва програма за комуникация в реално време  

- добвя абонати  0,25 

- обменя текстови съобщения с абонати 0,25 

- проследява хронологията на разговора 0,25 

- запазва хронологията локално на твърдия диск 0,25 

- осъществява видео разговор 0,25 

- обменя файлове 0,25 

- използва емотикони 0,25 

Спазва правилата за сигурност в Интернет 0,25 

Максимално 4,00 

 

Оценката се получава по схемата 2,00 + броя събрани точки по практическата задача. 

 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТ 

Дейност Точки 

Работи конструктивно като член на екип 0,50 

Дава предложения и поема отговорности 0,25 

Планира отделните стъпки за реализация на проекта 0,25 

Самостоятелно определя какъв вид документ трябва да 

създаде 
0,25 

Обменя информация с останалите участници от екипа 

чрез електронна комуникация 
0,25 

Използване на Интернет. 0,25 

Използване на различни носители на информация 0,25 

Работи с различни приложения 1,00 

Зачита авторските права на готовите материали 0,50 

Защитава проекта 0,50 

Максимално 4,00 

 

Оценката се получава по схемата 2,00 + броя събрани точки по практическата задача. 

 

Крайната оценка се формира като средноаритметична от оценките, получени върху 

писмената и практическата част. 

 


