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КОНСПЕКТ 

на учебното съдържание по Информационни технологии, ЗУЧ 

5. клас 

 

 

Компютърна система и ИТ 

1. Функционално предназначение на осн. Части на компютърната система, елементи на 

потребителския интерфейс и начите за диалог на потребителя с компютърните 

приложения 

Организация на данните и носители на информация 

2. Различни видове носители на информация и устройства ,  чрез които се получава достъп 

до текстова, звукова и графична  инф. 

3. Организация на данните в папки и файлове. Запознаване със съдържанието на 

носителите на инф. Правила за работа с носителите на инф. 

Създаване и обрабoтка на графично изображение 

4. Основни инструменти за създаване, трансформация и западване 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 

част от изображение. 

7. Използване на инструменти за избор на част от графичното изображение. Вмъкване на 

текст в графично изображение 

8. Зареждане, обработка и отпечатване на графично  изображение 

9. Работа със звукова и видео информация 

Компютърна обработка на текстове 

10. Основни понятия и правила при компют. oбработка на текстове. Зареждане на текстов 

документ. 

11. Въвеждане на текст. Структорни единици на текстовия документ- дума, изречение, 

обзац. 

12. Редактиране, форматиране, маркиране, копиране, изтриване и вмъкване на текст. 

Съхраняване на текстов документ. 

Електронни таблици 

13. Осн. елементи на  ел. таблица: клетка, ред, колона.  Пример за графична интерпретация 

на данни в ЕТ. 

14. Експериментиране с данните в готов модел на ЕТ. Диаграми. 

Компютърна презентация 

15. Осн. понятия на компют. презентация: слайд, дизайн на слайд.  

16. Създаване и съхраняване на кратка презентация съдържаща текст и изображение. 

Интернет 
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17. Използване на Интернет в ежедневието. Зареждане на интернет страница. Търсене на 

инф. в Интернет. Електронна поща и ел. Писмо 

 

 

 

Литература:Учебник по информационни технологии за 5 клас, изд. „Просвета-Плюс“ ЕООД, автори: 

Ан. Ангелов, Д. Тупарова, електронен учебник на издателството, www.ucha.se 

 

Формат на изпита:Изпитът се състои в комбинирана форма:  

-Писмена част-  тест, който съдържа 20  въпроса с избираем отговор. 

-Практическа част- работа на компютъра със софтуер, който се изучава по предмета от MS Office 

Оценката  е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част.  Ако на една от частите оценката е  

слаб (2), то се полага  поправителният изпит и в  двете части. 

 

 

 

 


