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ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКАЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СТЕПЕН 

 
Степен на образование: Основна     Етап: Прогимназиален               Степен на образование: Средна   Етап: Първи гимназиален 

Ядра на учебно 

съдържание 

Знания, умения, отношения (в края на 

VII клас)  

Ядра на учебно 

съдържание 

Знания, умения, отношения (в края на X клас)  

В резултат на обучението по 

информационни технологии в края на 

прогимназиален етап на основната 

образователна степен ученикът: 

 В резултат на обучението по информационни 

технологии в края на първи гимназиален етап 

на средната образователна степен ученикът: 

Компютърна 

система 
 

 

 Описва компютърна система, периферни 

устройства (с логически и физически 

имена) и различни носители на 

информация 

 Познава основни технически параметри 

на компютърна система, периферни 

устройства и носители на информация 

 Познава файлова структура и дървовидна 

организация на данни 

 Спазва и обяснява смисъла на основни 

правила за работа с компютър, периферни 

устройства и носители на информация 

 Познава и използва възможности на 

компютърната система за 

възпроизвеждане на мултимедийно 

съдържание 

 Разпознава и реагира по подходящ начин 

на съобщения, извеждани от приложения 

и/или операционната система 

 Извършва основни операции с файлове. 

 Извършва основни потребителски 

настройки на операционната система 

Компютърна система 

 

 

 Демонстрира траен интерес към съвременните 

постижения в областта на компютърните 

системи 

 Актуализира своевременно знанията си за 

съвременните компютърни системи 

 Успешно прилага и използва в своята дейност 

предимствата от промените в областта на 

компютърните системи и технологии 
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 Отнася се внимателно и отговорно към 

компютъра, периферните устройства и 

носителите на информация   

 Демонстрира интерес към съвременните 

постижения в областта на компютърните 

системи 

Информация и 

информационни 

дейности 
 

 Знае основни единици за измерване на 

информация 

 Познава информационните дейности и 

обяснява връзките между тях 

 Разграничава системен и приложен 

софтуер 

 Създава, обработва и съхранява графична, 

текстова и звукова информация и я 

комбинира 

 Използва основни възможности на 

компютърни програми за работа с текст, 

графика, звук, видео, таблици, 

презентация и тяхното комбиниране 

 Самостоятелно избира компютърна 

програма за извършване на конкретна 

дейност  

Информация и 

информационни 

дейности 
 

 Подхожда творчески при създаване, 

обработване и комбиниране на графична, 

текстова и звукова информация 

 Използва специфични възможности на 

компютърни програми за работа с текст, 

графика, звук, видео, таблици, презентация и 

тяхното комбиниране 

 Познава различни видове информационни 

системи използвани за управление на малко и 

средно предприятие 

 Има представа за основните етапи при 

създаване, внедряване и използване на 

информационна система  

 Използва специализирана информационна 

система за работа в малко и средно 

предприятие  

 Умее да анализира данни и представя резултати 

 Умее да подбира подходящи средства за 

представяне на информацията в зависимост от 

решавания проблем 

 Умее да представя информация в различни 

файлови формати 

 Познава и използва свободно различни 

електронни речници 

 Прави аргументиран избор на компютърна 

програма за извършване на конкретна дейност 

Електронна 

комуникация 

 Познава основни начини и средства за 

електронна комуникация 

Електронна 

комуникация 

 Познава начини и средства за надеждна, 

сигурна и защитена електронна комуникация 
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  Познава основни услуги и приложения в 

Интернет 

 Извършва основни операции в 

компютърна мрежа, свързани с обмен на 

данни и използване на общ хардуер 

 Използва основни услуги на Интернет 

чрез специализиран софтуер 

 Има представа за значението на 

електронната комуникация за развитието 

на обществото  

  Знае предназначението и основни възможности 

на компютърните мрежи 

 Разграничава работата в локална и глобална 

компютърна мрежа 

 Познава съвременни услуги и приложения в 

Интернет 

 Умее да подбира подходящи средства за 

електронна комуникация 

 Използва интернет приложения за споделяне на 

информация и изграждане на общности 

 Осъзнава значението на електронната 

комуникация за развитието на обществото  

Информационна 

култура 
 

 Знае основни начини за търсене, 

използване и обработване на информация 

при решаване на учебни задачи  

 Знае и където е възможно употребява 

български термини при описание на 

дейностите, извършвани с компютърна 

система и компютърна мрежа 

 Познава и спазва правилата за безопасна 

работа с компютър и компютърна мрежа 

 Има представа за същността на 

компютърните вируси, възможностите за 

предпазване от тях и отстраняването им 

 Уважава правото на интелектуална 

собственост при използване на програми, 

файлове с данни и работа в компютърна 

мрежа 

 Има представа и спазва етични норми при 

работа с информационни средства 

 Спазва правилата за етично поведение в 

мрежова среда 

Информационна 

култура 
 

 Владее различни начини за търсене, използване 

и обработване на информация при решаване на 

практически задачи  

 Спазва етичните норми при работа в екип с 

използване на ИТ 

 Аргументира избора си на информационни 

средства при решаване на практически задачи 

самостоятелно и в екип 

 Познава основните видове интелектуална 

собственост за продукти създадени с 

информационни технологии 

 Спазва правата за интелектуална собственост 

при индивидуално и групово използване на 

продукти създадени с информационни 

технологии 
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ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

Работна група по Информационни технологии: 

Председател:  гл. ас. Ал. Лакюрски, ЦИУУ, СУ "Св. Кл. Охридски" 

Координатор:  П. Михнев, гл. експерт по информационни технологии в МОН 

Членове:  И. Иванов, ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски" и ЧОУ "В. Левски", София 

  С. Кънчева, НПМГ, София 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, средна степен (IX - XII клас) 

 

ЯДРА НА УЧЕБНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

СТАНДАРТИ 

( знания, умения, отношения ) 

РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМИ С ИТ 
ПЪРВО РАВНИЩЕ 

1. Описват коректно компютърни системи и софтуер с общо предназначение (операционна среда, 

текстообработка, графика, електронни таблици, БД). 

2. Създават, редактират и форматират текстове с ограничен обем; създават  изображения чрез основни 

инструменти на графичен редактор; въвеждат и обработват данни от различен тип в електронни таблици; 

въвеждат данни в БД и извличат информация от тях. 

3. Oписват вярно, разбират и спазват правилата за работа с ИТ; подбират и използват адекватни средства 

при конкретни проблеми, подходящи за решаване с ИТ. 

4. Използуват архивиращи програми за компресиране и декомпресиране на данни.  

5. Познават, обясняват и прилагат различни стратегии за решаване на проблеми; използват по подходящ 

начин ИТ при решаване на такива проблеми  от бита, социалната организация и производството.  

6. Описват и спазват правните, етичните и здравните правила за използване на ИТ. 

ВТОРО РАВНИЩЕ 

1. Описват коректно компютърни системи (с общо предназначение и специализирани), компонентите и 

техническите им характеристики; подготвят задание за компютърни конфигурации, за решаване на 

определен клас задачи; подбират подходящ софтуер, адекватен на поставената цел.  

3. Създават и обработват текстови документи, (съдържащи текст, графика , таблици, специални 
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символи, формули, използуват специализирани помощни средства за автоматизиране на 

текстообработката до ниво предпечатна подготовка); изображения от различни разновидности 

(рисунки, снимки, чертежи, графики, диаграми, анимация); обработват данни в електронни таблици 

(проектират таблици, въвеждат и редактират данни, подбират и използуват формули, провеждат 

изчисления) и база данни (проектират бази от данни, въвеждат, редактират и актуализират данни в 

тях, генерират заявки и отчети). 

4. Описват, разбират и спазват правилата за работа с ИТ; подбират и използуват адекватни софтуерни и 

технически средства на ИТ при конкретни проблеми, подходящи за решаване с ИТ; използуват програми 

за компресиране и декомпресиране на данни. 

5. Прилагат макродефиниции и програмиране за разширяване на възможностите на потребителските 

продукти с общо предназначение. 

6. Oткриват и обясняват приложенията на ИТ при подбор и прилагане на различни стратегии за 

решаване на конкретни проблеми; обсъждат правни, етични и здравни проблеми  при използуването на 

ИТ и достигат до коректни и значими за практиката изводи; оценяват предимствата и недостатъците на 

ИТ. 

КОМУНИКИРАНЕ 
ПЪРВО РАВНИЩЕ 

1. Разпознават и описват най-често използуваните средства на ИТ за пренасяне на данни на разстояние и 

основните им възможности.  

2. Търсят, подбират и извличат информация от различни източници чрез средствата на ИТ.  

3. Използуват средства на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика.  

4. Демонстрират разбиране и уважение към различни позиции и идеи при работа с ИТ; дискутират 

социалните последствия от прилагането им. 

5. Демонстрират съобразяване с естетическите, етичните, нравствените и правните норми при поднасяне 

на информация пред публика. 

6. Демонстрират готовност и стремеж за използуване на ИТ за учене през целия живот. 

ВТОРО РАВНИЩЕ 

1. Използуват средствата на ИТ за работа в мрежова среда с общи ресурси.  

2. Описват структурата на Интернет и предлаганите услуги; познават и разбират изискванията и 

условията за свързване на компютърна система към Интернет; търсят, селекционират и извличат 

информация от бази от данни в Web пространството. 

3. Сравняват и оценяват различни средства и методи за комуникация; демонстрират готовност да 

споделят знанията и опита си в използването на ИТ. 

4. Използуват ИТ за подбиране на подходяща информация и съчетават разнообразие от форми за 
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представянето й на непозната и критична публика. 

5. Демонстрират чувство за аудитория, отвореност и уважение към чужди позиции и идеи, проявяват 

естетически вкус, спазват нравствените и правни норми при поднасянето на информация пред публика.  

6. Общуват в група чрез ИТ; проектират и оформят Web страници и документи за Web пространството; 

провеждат информационен обмен с електронна поща. 

КОНТРОЛ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЕКТИ 

ПЪРВО РАВНИЩЕ 

1. Контролират и управляват адекватно на поставена цел основните ресурси на компютърните системи.  

2. Описват предназначението и основните характеристики на операционната среда; организират и 

структурират данни в нея. 

3. Използуват основните правила за коректна работа с компютърни системи; подбират подходящи 

средства за защита на данните. 

4. Предвиждат поведението на компютърната система в процеса на използуването й, разпознават и 

реагират адекватно на нейните съобщения. 

ВТОРО РАВНИЩЕ 

1. Обясняват същността на контрола и на управлението на обекти (в реални условия и чрез модели), 

формулират и проверяват хипотези за поведението на системата; подбират прости и удобни решения в 

работата си. 

2. Познават и разбират средствата на ИТ за събиране,  съхранение и обработване на информация за 

контрол и управление на обекти от различни разновидности. Използват симулации, базирани на ИТ за 

приемане на решение и прогнозират  последиците на своите избори.  

3. Прилагат методи и средства на ИТ за контрол и управление на компютърни системи според нуждите 

на потребителите, прогнозират поведението на системата, разпознават и разбират съобщенията й и 

реагират адекватно.  

4. Разработват инструкции за контрол и управление от други потребители на реални и моделирани 

обекти, като демонстрират коректност и отговорност. 

5. Описват предназначението и характеристиките на операционната система; използват 

последователност от команди за  контрола и управлението в използуваната операционна среда.  

МОДЕЛИРАНЕ ПЪРВО РАВНИЩЕ 

1. Описват същността и основните принципи на моделирането.  

ВТОРО РАВНИЩЕ 

1. Разбират основните принципи на моделирането, различават видовете модели и областите на 
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използуването им (икономика, обучение, изследователска работа, управление; проектиране на системи; 

прогнозиране на поведението на система). 

2. Използуват и изследват компютърни модели с различна сложност и предназначение, прилагат 

правилата и средствата за дизайн на компютърни модели. 

3. Построяват и изследват модели чрез ИТ и оценяват валидността им чрез сравняване на 

поведението им с данни, получени от други източници. 

4. Избират подходящи средства на ИТ за създаване на удобства за потребителя, така че да се постигне 

възможно най-голяма простота на работа с модела при спазване на изискването за адекватност на 

поставената цел. 

5. Демонстрират етика, лична отговорност и съобразяване с възможностите и подготовката на други 

лица - потребители на разработваните модели и свързаните с тях средства и съоръжения на ИТ.  

ИНТЕГРИРАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ 

В ИТ 

ПЪРВО РАВНИЩЕ 

1. Описват основните възможности и средства на ИТ за обмен на данни между различни приложения в 

една операционна среда и между различни операционни среди.  

2. Използуват успешно  средства и ресурси на операционната среда за въвеждане и извеждане на 

информация чрез периферни устройства. 

3. Прилагат различни начини за съхраняване, обединяване и разделяне на документи и обекти.  

ВТОРО РАВНИЩЕ 

1. Описват и разбират същността на обмена на данни в една операционна среда, между различни 

операционни среди, между компютърни системи с различна конфигурация; използуват подходящи 

средства на ИТ за осъществяване на обмен. 

2. Обединяват и разделят документи, представени в еднакви или в различни файлови формати; вмъкват в 

документ и отделят от него обекти. 

3. Въвеждат и извеждат информация с помощта на подходящи за поставената цел периферни устройства 

(принтери, скенери, средства за мултимедийни конфигурации). 

4. Създават документация на разработени ИТ-продукти. 

5. Самостоятелно проучват и усвояват непознат софтуер. 

6. Демонстрират готовност за работа в екип и спазват етичните, морални и технологични норми в общата 

работа.  

 

 

 


