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КОНСПЕКТ 

на учебното съдържание по Информационни технологии, ЗУЧ 

7. клас 

 

 

1. Основни технически параметри на компонентите на компютърната система 

2. Средства и методи за защита на информацията 

3. Използване на антивирусни програми 

4. Вевеждане на текст, съдържащ специални значи и символи. Прехвърляне на даннни 

между тесктови документи 

5. Създаване, оформяне и редактиране на таблици със средствата на текстообработваща 

програма 

6. Проектиране, създаване и форматиране на ел.таблици 

7. Основни операции с клетки и области в ел.таблица 

8. Сортиране на данни по зададен критерии. Търсене и замяна на данни 

9. Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните. Копиране на 

диаграма в отделен лист в таблица 

10. Отпечатване на таблицата и на отделните части от нея 

11. Създаване на диаграми. Отпечатване  

12. Копютърни системи и защита на данни в нея 

13. Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информа;ия 

14. Създаване и компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти 

15. Използване на диаграми, графки, графични схеми и таблици в презентация 

16. Запазване на презентация в различни файлови формати 

17. Основни правила, фази и дейности при разработване на проект 

18. Използване на интернет и други източници на информация 

19. Социалните мрежи и защита на личната неприкостовеност 

 

 

Литература: Учебник по информационни технологии за 7  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 съвържа 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. 
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