СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
гр. Ракитово, общ. Ракитово, ул. “Тодор Тупаров” №4
 0886880374, e- mail: sou_rakitovo@abv.bg • http://www.surakitovo.com

КОНСПЕКТ
по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 5 клас, задължителна подготовка

1. Функционално предназначение на основните части на компютърната система.
Елементи на потребителския интерфейс
2. Видове носители на информация и устройства за достъп до текстова, звукова и
графична информация
3. Организация на данните в папки и файлове. Запознаване със съдържанието на
носители. Правила за работа с носители
4. Основни инструменти за създаване, трансформация и записване на графични
изображения
5. Използване на стандартна и разширена цветова палитра. Избор на цвят и
оцветяване на контурно графично изображение
6. Използване на инструменти за изчертаване, рисуване със свободна ръка и
копиране на части от изображение
7. Зареждане, обработване и отпечатване на графично изображение
8. Компоненти на КС за възпроизвеждане и запис на звукова информация
9. Използване на специализирани програми за контролиране на възпроизвеждането
на звуци, музика и видео файлове
10. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане
на текстов документ
11. Въвеждане на текст на български език. Стандарти за клавиатурна подредба.
Дума, изречение, абзац
12. Редактиране на текст. Форматиране на символи, маркиране, копиране, изтриване
и вмъкване на текст. Съхраняване на текстов документ
13. Основни елементи на ЕТ - клетка, ред, колона. Примери за графична
интерпретация на данни от ЕТ
14. Основни понятия при компютърна презентация - слайд, дизайн, текст,
изображение в слайд
15. Създаване и съхраняване на кратка презентация с текст и изображение
16. Използване на Интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в Интернет
17. Зареждане на интернет-страница чрез въвеждане на адрес в специализирана
програма
18. Търсене на информация по зададена тема. Използване на хипервръзки за
придвижване между отделни страници

Учебник – Издателство Просвета
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КОНСПЕКТ
по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 6 клас, задължителна подготовка

1. Операционна система. Файлова структура на организация на данните. Основни
информационни дейности и носители на информация
2. Извършване на основни операции с файлове и папки - копиране, преместване,
преименуване, изтриване
3. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език
4. Форматиране на текст на ниво абзац
5. Определяне характеристиките на страница в текстов документ. Номерация на
страници
6. Вмъкване и редактиране на графични изображения от библиотека и файл
7. Търсене и замяна на текст чрез задаване на определени критерии
8. Отпечатване на текстов документ. Задаване на определени настройки за печат
9. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения
10. Сканиране, обработване и запазване на изображение
11. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст,
осветеност
12. Електронна таблица. Форматиране на клетки
13. Формули за извършване на аритметични действия с въведените данни
14. Функции - сумиране, средноаритметично, максимум, минимум
15. Характеристики на оформление на клетките и данните - шрифт, размер,
подравняване, ориентация, рамка, цвят на рамка и клетка
16. Създаване на презентация по зададена съдържателна част
17. Вмъкване на обекти в слайд
18. Използване на анимационни ефекти по отношение на елементите на слайда
19. Задаване на времетраене на слайд
20. Електронни адреси. Адреси на електронна поща
21. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове

Учебник – Издателство Нова звезда
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КОНСПЕКТ

по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 7 клас, задължителна подготовка

1. Основни технически параметри на частите на компютърната система
2. Настройка на операционната система на ниво потребителски интерфейс
3. Средства и методи за защита на информацията
4. Проектиране, създаване и форматиране на електронни таблици
5. Основни операции с клетки и области в ЕТ. Работни листове
6. Адресиране на клетки и области
7. Сортиране на данни по зададени критерии
8. Търсене и замяна на данни. Логически оператори
9. Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните.
10. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея
11. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи
12. Създаване и оформяне на таблици в текстообработваща програма
13. Редактиране и оформяне на таблици
14. Използване на художествен надпис и графична форма
15. Използване на текстово каре и рамка
16. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа
17. Създаване на компютърна презентация по зададена тема
18. Използване на звукови ефекти, диаграми и таблици
19. Запазване на презентация в различни файлови формати
20. Правила за представяне на презентация пред публика
21. Същност на глобалната мрежа Интернет.Основни начини за достъп
22. Работа с програма за комуникация в реално време. Правила за защита
Учебник – Издателство Нова звезда
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КОНСПЕКТ
по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 8 клас, задължителна подготовка

1. Информационни технологии за социално общуване
2. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение
3. Информационни технологии за социално общуване и споделена съвместна
работа
4. Ефективно търсене на информация
5. Съвременни компютърни системи – история
6. Съвременни компютърни системи – компоненти
7. Съвременни операционни системи
8. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства
9. Правила за използване и инсталиране на периферни устройства
10. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми
11. Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни
програми
12. Архивиране на данни
13. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове
14. Проектиране на статичен уеб сайт
15. Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт
16. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт – структура и меню
17. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт – структура, стил и
форматиране на текст
18. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт – подбор на изображения
и обработка, външни обекти
19. Публикуване на уеб сайт в интернет
Учебник – Издателство Нова звезда
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КОНСПЕКТ
по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 9 клас, задължителна подготовка

1. Суперкомпютри. Бъдеще на компютърните системи
2. Грид и облачни технологи. Системи за глобално позициониране
3. Системи за глобално позициониране
4. Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги
5. Основни комуникационни устройства и съобщителни среди
6. Свързване и конфигуриране на малка мрежа
7. Споделяне на ресурси в локална мрежа
8. Защита на информацията в мрежова среда
9. Информация и услуги за гражданите в интернет
10. Електронна търговия
11. Шаблони и теми в текстов документ
12. Сортиране в електронна таблица по няколко признака. Филтриране и
валидиране на данни в ЕТ
13. Циркулярни писма и формуляри в текстообработваща система
14. Изготвяне на справки. Обобщаване на данни в електронна таблица
15. Приложни програми
16. Разработване на проект в екип за решаване на конкретен проблем. Планиране на
дейностите. Технологични средства за планиране и реализация на проекта
Учебник – Издателство Домино
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КОНСПЕКТ
по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10 клас, задължителна подготовка

1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията
2. Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално
сътрудничество
3. Алгоритми. Свойства
4. Видове алгоритми и начини за описанието им
5. Разчитане на алгоритъм. Резултат от изпълнение на алгоритъм
6. Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на
множество технологични средства
7. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии
8. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда
9. Дигитална идентификация и публични услуги
10. Въздействие на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху
околната среда
Учебник – Издателство Домино
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КОНСПЕКТ
по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 11 клас, профилирана подготовка – Модул 1

1. Електронни таблици - основни функционални характеристики – сортиране,
филтриране, валидиране
2. ЕТ - изготвяне на справки – функция Subtotal
3. Използване на логически функции в ЕТ
4. Условно форматиране в ЕТ
5. Имена на области и приложения
6. Функции за търсене и препратки. Свързване на данни от различни работни листове 7. Защита на данните в ЕТ
8. Обобщаващи таблици и диаграми – Pivot Table, Pivot Chart
9. Вградени функции за обработка на финансови данни
10. Вградени функции за обработка на статистически данни
11. Сценарии
12. Четене на данни от външни източници
13. Вградени функции за работа с големи обеми от данни
14. Използване на големи обеми от данни за решаване на сложни и комплексни проблеми
15. Основни етапи в разработването и използването на информационните системи
16. Основни понятия
17. Специализирани бази от данни
18. Сигурност и защита на данните
19. Анализ на изискванията
20. Проектиране на БД
21. Създаване на таблици
22. Създаване на връзки (релации) между таблици
23. Създаване на формуляр
24. Създаване на заявки в БД
25. Създаване на заявки за изчисления
26. Създаване на заявки за модифициране на БД
27. Отчети в БД
28. Създаване на начална форма
29. Внедряване на информационна система
Учебник – Издателство Домино
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КОНСПЕКТ
по информационни технологии 11 клас, профилирана подготовка – Модул 2

1. Цифрово заснемане
2. Фотозаснемане
3. Видеозаснемане
4. Цифров звукозапис
5. Цифровизиране на аудио-визуална информация
6. Техники при обработка на изображения
7. Колаж
8. Графична визия
9. Основни видове обекти във векторната графика
10. Импортиране и експортиране на векторно изображение
11. Работа с графични редактори
12. Основи на цифровизацията на звука
13. Обработка на цифров звук
14. Създаване на цифрови видеопродукции
15. Цифров монтаж на видеоклип
16. Разпространение на цифрово видео
17. Проектиране на функционалността на мултимедиен продукт
18. Проектиране на графичното представяне на мултимедийния продукт
19. Разработване на проект за реализация на мултимедиен продукт
20. Работа по проекта – етапи на работа
21. Пакетиране на мултимедиен продукт
22. Представяне на мултимедиен продукт
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КОНСПЕКТ
по информационни технологии 11 клас, профилирана подготовка – Избираем Модул –
Работа по проекти – рекламни материали за училищни събития

1. Запознаване и работа с програмата Photo Scape
2. Запознаване и работа с програмата DreamLight Photo Editor
3. Седмица на четенето
4. Ден на народните будители
5. Запознаване и работа с програмата Fast Stone Image Viewer.
6. Климент Охридски
7. Запознаване и работа с програмата Picasa 3.
8. Изработка на филм ”Коледа в училище”
9. Макрофотография
10. Природата е моя свят и моето здраве
11. От природата за хората и от хората за природата
12. Изработване на рекламни материали за план-приема
13. Рециклирани материали-кошове за отпадъци
14. Баба Марта
15. Числото Пи
16. Ден на водата
17. Създаване на уеб албум с Picasa.
18. История на родния град
19. Ден на книгата
20. Великден
21. Ден на българската просвета
22. Изпращане на абитуриентите
23. Изработване на презентация за Ботев.
24. Носии
25. Моменти от училищния живот- изложба
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КОНСПЕКТ
по информационни технологии 12 клас, профилирана подготовка – Предприемачество и
бизнес – стар закон
1. Запознаване с Outlook
2. Създаване и работа със списък с контакти
3. Работа с електронна поща
4. Управление на времето с Calendar
5. Работа със задачи
6. Създаване и редактиране на бележки
7. Бизнескореспонденция - въведение
8. Запознаване с практическата инструкция за оформяне на документи
9. Изработване на документи от бизнескореспонденция
10. Изработване на документи от вътрешнофирмена кореспонденция
11. Изработване на общоадминистративни документи
12. Изработване на лични документи
13. Изработване на печатни и електронни рекламни материали
14. Серийни текстове
15. Създаване на етикети
16. Създаване на серийни писма
17. HTML. Обща структура на html документ. Визуализиране на html документ
18. Тагове за форматиране на символи
19. Подредени и неподредени списъци
20. Хипервръзки
21. Графични обекти в html документ
22. Формуляри
23. Таблици в html документ
24. Мета тагове
25. Публикуване на сайт в интернет
26. Проектиране на сайта
27. Създаване на сайт в alle.bg
28. Информационни системи и бази от данни
29. Методи на моделиране
30. Концептуален модел данни
31. Логически модел данни
32. Реализиране на физически модел на ИС
33. Създаване на концептуален модел данни
34. Създаване на логически модел данни
35. Реализиране на физически модел на ИС - самостоятелен проект
36. Изработване на презентацията за проекта

