
 

 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ   

МОДУЛ „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА” 

От учебната 2006/2007 година започва изучаването на предмета Информационни технологии в 

прогимназиалния етап на обучение в училище. Предметът се изучава в задължителната подготовка 1 

час седмично. 

A. V КЛАС - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА  
 

I. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В V 

КЛАС 

1. Да умеят да експериментират с информация в графичен формат. 
2. Да създават документи с графични изображения по зададени теми. 
3. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи. 
ІI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ. 

Акцентът при работата трябва да бъде върху разработването на учебни задачи, под 
формата на тематични проекти, чрез които се усвоява трайно и осъзнава 
предназначението на инструментариума в използваното програмно средство, е не върху 
механичното изпълнение на последователност от стъпки. Представянето на един или 
друг инструмент, команда или функция от изучаваното софтуерно средство става на 
базата необходимостта от неговото използване при решаване на конкретната задача, по 
която се работи.  

ІІI. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ТЕМИ В 

УЧЕБНИКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА V КЛАС: 

Създаване и обработка на графично изображение 

1. Основни инструменти за създаване, трансформация и запазване на графични изображения. 
2. Използване на стандартна и разширена цветова палитра. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично 

изображение. 
3. Използване на инструменти за изчертаване, рисуване със свободна ръка и копиране на части от 

изображение. 
4. Изплозване на инструменти за избор на част от графично изображение. Вмъкване на текст в графично 

изображение. 
5. Зареждане, обработване и отпечатване на графични изображения. 

 

 
 



 

 

B. VI КЛАС - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

Чрез заложените теми в шести клас се цели развиване на умения за обработка на графични 

изображения и използване на графични и анимационни ефекти при представяне на информация.  

 

I. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VI  

КЛАС 
 

1. Да умеят да обработват графични изображения в различни файлови формати.  

2. Да придобият представа за възможностите за електронна комуникация.  

3. Да създават интегрирани документи съдържащи текст, графични изображения и  

таблици по зададени теми като използват информация получена по електронен  

път или чрез традиционни средства за обмен на информация. 

 

 

II. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ТЕМИ В 

УЧЕБНИКА 

1. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения.  

2. Сканиране, обработване и запазване на изображение. 

3. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, 

осветеност. 

 

 

 

 
 

 

B. VIІ КЛАС - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

Обучението по всяко от ядра се осъществява на спираловиден принцип. Заложеното в 

седми клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове. Чрез заложените 

теми в седми клас се цели изграждане на отговорно поведение към данните, които се 
обработват чрез компютърни системи, създаване на умения за работа в екип, зачитане 

на интелектуалната собственост. 

 
І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VII КЛАС  

Основни цели на обучението на учениците по ИТ в VII клас: 

1. 2. Да развият умения за работа по проект в екип и представяне на резултатите.  



 

 

3. Да създават интегрирани документи съдържащи текст, графични изображения и  

таблици по зададени теми като използват информация получена по електронен 

път или чрез традиционни средства за обмен на информация.  

4. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи. 
 

ІII. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ТЕМИ В 

УЧЕБНИКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА VII КЛАС:  

 
 

 

Г. VIІІ КЛАС - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VIII  

КЛАС 

Да работят в екип по проект като правят самостоятелен избор за подходящи  

технологии за постигане на целта на проекта.  

І І Работа по проекти 

19. Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект. 

20. Изготвяне на документация за използване на резултатите и продуктите от проекта.  

Защита на проекта. 

 

 

Работа по проекти 

19. Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект.  

20. Изготвяне на документация за използване на резултатите и продуктите от проекта. 

Защита на проекта. 

 

 



 

 

 
защитава пред публика 

 

ИТ за IX клас - задължителна подготовка 

През първата година на въвеждане на предмета в IX клас се изучават модулите: Информационни 
технологии и компютърни системи; Текстообработка; Компютърна графика; Електронни таблици; 
Интегриране.  

 
 

ИТ за X клас - задължителна подготовка 

През втората година на изучаване на предмета в X клас се изучават модулите:Бази от данни; Компютърна 
презентация; Компютърни мрежи; Интегриране на дейности.  

 
 

ИТ за IX клас - профилирана подготовка 

През първата година на въвеждане на предмета в IX клас се изучават модулите: Увод в учебната 
дисциплина Информационни технологии (4 часа); Компютърни системи (8 часа); Операционни системи (8 
часа); Текстообработка (14 часа); Антивирусна защита (4 часа); Електронни таблици (14 часа); Бази от 
данни (12 часа); Компютърна графика (8 часа); Компютърна презентация (10 часа); Компютърни мрежи (14 
часа); Архивиране и разархивиране (4 часа); Интегриране на дейности и документи (11 часа).  

 
 

ИТ за X клас - профилирана подготовка 

В X клас се изучават модулите: Информационни технологии и компютърни системи (25 часа); 
Текстообработка (25 часа); Електронни таблици (25 часа); Бази от данни (30 часа); Интегриране на дейности 
и документи (34 часа); Създаване и публикуване на Web-документи; търсене на информация чрез Интернет 

(12 часа).  

 
 

ИТ за XІ клас - профилирана подготовка 

В XІ клас се изучават модулите: Компютърна графика (30 часа); Компютърна презентация (30 часа); 
Програмиране в Интернет (20 часа); Интегриране на дейности и документи (100 часа).  

 
 

ИТ за XІІ клас - профилирана подготовка 

В XІІ клас се изучават модулите: Компютърни системи и конфигурации (актуализиране) (10 часа); 
Администриране на локална компютърна мрежа (10 часа); Предпечатна подготовка (20 часа); Моделиране 



 

 

на процеси и обекти (10 часа); Контрол и ууправление на обекти (15 часа); Работа с мултимедийни 
продукти (9 часа); Самостоятелно усвояване на непознат софтуер (10 часа); Разработване на проекти (40 
часа).  

 

 

Г - 1. ІХ КЛАС - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 
І. Цели на обучението по информационни технологии в IX клас 
Учениците: 

1. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и 

възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.  

2. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват в операционната среда, както и с помощта на 
текстообработващите системи, графични редактори и табличен прцесор. 

Модул "Компютърна графика" - минимум 4 часа 
 
III. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и                  

дейности, междупредметни връзки) 

Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво 
учебна програма 

 Очаквани резултати по теми Основни нови 
понятия по 

теми 

Контекст и 
дейности (за 

цялата 
програма) 

Възможности за 
междупредметни 
връзки (за цялата 

програма) 

ИТ ПРИ 
РЕШАВАНЕ 
НА ПРОБЛЕМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНТЕГРИРАНЕ 
НА ДЕЙНОСТИ 
В ИТ 
 
 

Стандарт: Използва основните възможности 
на графичен редактор за решаване на 
конкретен проблем. 

Очаквани резултати: 

1. Да знае: 

- основното предназначение и 
възможности на програмите 
за компютърна графика; 

- различните файлови 
формати, използвани за 
съхранение на графика. 

2. Да може да използва 
основните инструменти за 
създаване и промяна на 
изображения в конкретен 
графичен редактор. 

Стандарт: Разбира и спазва 
правилата за работа с ИТ.  

Очаквани резултати: 

1. Да знае правилата за 
безопасна работа. 

Стандарт: Познава и спазва 
правните, етичните и 
здравните норми за работа с 
ИТ. 

Очаквани резултати: 

1. Да знае правните, етичните и 
здравните норми при работа 
с ИТ. 

Стандарт: Въвежда и 
извежда информация чрез 
периферни устройства. 

Очаквани резултати: 

1. Умее да: 

 
Учениците трябва да 
усвоят: 

Тема 1. Компютърна 
графика 

Очаквани резултати за 
темата: 

Ученикът: 

- разбира предназначението 
на програмите за работа с 
графични изображения; 

- разпознава основните 
файлови формати, 
използвани в програмите за 
работа с компютърна 
графика; 

- спазва правните и етични 
изисквания при създаване и 
обработване на графични 
изображения. 

Тема 2. Създаване и 
обработка на изображение с 
графичен редактор 

Очаквани резултати за 
темата: 

Ученикът: 

- работи свободно с 
основните инструменти на 
конкретен графичен 
редактор за създаване на 
изображение; 

- работи свободно с цветова 
палитра; 

- използва инструментите за 
промяна на графично 
изображение; 

 

По Т1. 
Компютърна 
графика, 
разделителна 
способност, 
графичен размер 
(dpi),  графични 
файлови 
формати 

 

 

 

 

По Т2. 
Рисуване със 
свободна ръка, 
изчертаване на 
правилни 
фигури, 
запълване, RGB 
цветова палитра 

На 
учениците 
да се даде 
възможнос
т: 

Да създават 
графично 
изображение 
с конкретен 
графичен 
редактор по 
определена 
тема 
 
Да зареждат 
създадено 
графично 
изображение 
с цел 
променя на 
елементи в 
него със 
средствата 
на конкретен 
графичен 
редактор 
 
Да 
съхраняват и 
отпечатват 
графично 
изображение 
според 
определени 
изисквания 
 
Да 

 

Изобразително 
изкуство - основни 
цветове и 
цветообразуване, 
композиции 

Вътрешмопредметни 
връзки - модули 
"Текстообработка", 
"Компютърна 
презентация", 
"Интегриране", "Бази 
от данни" (създаване 
на графични форми за 
БД) 



 

 

Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво 
учебна програма 

 Очаквани резултати по теми Основни нови 
понятия по 

теми 

Контекст и 
дейности (за 

цялата 
програма) 

Възможности за 
междупредметни 
връзки (за цялата 

програма) 

- съхранява графичен 
документ във файл и отваря 
съществуващ графичен 
файл; 

- използва принтер за 
отпечатване на графични 
документи и обекти. 

- съхранява, зарежда и 
отпечатва графично 
изображение. 

интегрират 
създадено 
или 
модифицира
но графично 
изображение 
в текстов 
документ 

 

 
 

Г - 2. ІХ КЛАС - ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

 

Модул “Компютърна графика” – 8 часа 
 

III. Очаквани резултати.    IV. Учебно съдържание (теми, понятия, 

контекст и дейности, междупредметни връзки) . 

Ядра на 
учебното 
съдържа

ние 

 

Очаквани резултати 

 

Очаквани резултати по 
теми 

Основни нови 
понятия (по 

теми) 

 

Контекст и 
дейности 

Възможно
сти за 

междупред
метни 
връзки 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 

ИТ при 
решаване 
на 
проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт: …подбира 

софтуер съобразно 
поставената цел. 

Очаквани резултати: 
1. Знае: 

- предназначението, 
областите на 
приложение, 
разновидностите, 
възможностите на 
системите за 
компютърна графика; 

- структурата на 
графичен редактор; 

- основните файлови 
формати, използвани в 
графичните системи. 

2. Умее да: 

- стартира и приключва 
работата с графичен 
редактор; 

- избира подходящ 
файлов формат. 

Стандарт: Създава и 

обработва графични 
изображения чрез 
потребителски продукти 

с общо предназначение; 

Очаквани резултати: 
1. Знае: 

- основните компоненти 

Учениците трябва да 
усвоят: 

Тема 1. Същност на 

компютърната 
графика 

Очаквани резултати 
за темата: 

Ученикът: 

- познава 
предназначението, 
областите на 
приложение, 
разновидностите, 
възможностите на 
системите за 
компютърна графика; 

- познава и описва 
структурата на система 
за компютърна графика 
с общо 
предназначение; 

- познава и разбира 
основните файлови 
формати, с които 
работи графичната 
програма; 

- знае и разбира 
връзката между 
графичния редактор и 
хардуера на 
компютърната система; 

 
 
По Т 1. 

Компютърна 
графика; 
графичен 
редактор; 
инструменти 
на графична 
система; 
палитра;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По Т 2. 

Основен цвят; 
допълнителен 
цвят; 
стандартни 

На учениците 
трябва да се 
даде 
възможност да: 

1. Работят с 
разпространени 
графични 
редактори. 

2. Копират 
графични обекти 
от различни 
електронни 
източници (вкл. и 
от Интернет) и 
вмъкват 
копираните 
обекти в 
графичен 
редактор за 
последваща 
обработка 

3. Се срещнат в 
реални условия с 
проблема за 
авторските права 
и с проблеми от 
правен, етични и 
естетически 
характер при 
копирането, 
тиражирането и 

С 
предметит
е от КОО: 

- Бълг. 
език и л-
ра 

- Чужди 
езици 

- Мат., 
Инф., ИТ 

- Обществ
ени науки 
и гражд. 
образова
ние 

- Природни 
науки и 
екология 

- Изкуства 

- Бит и 
технолог
ии 

 



 

 

Ядра на 
учебното 
съдържа

ние 

 

Очаквани резултати 

 

Очаквани резултати по 
теми 

Основни нови 
понятия (по 

теми) 

 

Контекст и 
дейности 

Възможно
сти за 

междупред
метни 
връзки 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Интегрир
ане на 
дейности 
в ИТ 

 

 

 

 

на графичните обекти; 

- възможностите и 
командите за 
обработване на 
отделните компоненти; 

2. Умее да: 

- създава ново 
изображение, като 
подбира и използва 
подходящи 
инструменти и 
настройки; 

- редактира графично 
изображение; 

- записва във файл и 
отваря файл с 
изображение или 
цветова палитра; 

- вмъква текст; 

- използва специални 
ефекти; 

- подготвя графиката за 
отпечатване; 

- извършва нужните 
настройки за 
отпечатване. 

Стандарт: Подбира и 
използва адекватни 
софтуерни и технически 
средства на ИТ при 
конкретни проблеми, 
подходящи за решаване 

с ИТ 

Очаквани резултати: 
1. Знае: 

- предимствата и 
недостатъците на 
компютърните 
графични редактори; 

- възможностите на 
компютърната графика; 

2. Умее да: 

- подбира подходящи за 
решавания проблем 
параметри на 
графичния обект; 

- използва програмата и 
компютърната система 
за решаване на 
поставена задача. 

Стандарт: Обработва 

документи, представени 
в еднакви или в различни 

файлови формати 

- стартира и приключва 
работа с графичен 
редактор; 

- познава компонентите 
на работния прозорец и 
инструментите на 
редактора; 

- ползва системата за 
помощна информация. 

Тема 2. Създаване и редактиране на 

графично изображение 

Очаквани резултати 

за темата: 

Ученикът: 
- познава компонентите 

на графичното 
изображение; 

- допълва палитрата; 
- създава ново 

изображение; 
- записва  графичния 

обект във във файл и 
отваря файлове с 
графични изображения; 
актуализира работния 
файл; 

- редактира графичното 
изображение; изрязва 
части от 
изображението и 
извършва операции с 
тях; 

- познава същността и 
правилата за 
въвеждане на 
специални ефекти; 

- вмъква текст в 
графичното 
изображение; 

- познава периферни 
устройства за 
създаване на графични 
файлове. 

Тема 3. Обмен на данни 
между графични 
обекти от 
различни 

файлове 

Очаквани резултати 

за темата: 

Ученикът: 
- използва многократно 

палитра, записана във 
файл; 

- изрязва и копира или 

фигури; 
изрязване; 
изтриване; 
копиране; 
преместване; 
шлейф; 
ротация; 
специални 
ефекти; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По Т 3. 

Вмъкване на 
графичен 
обект; 
копиране на 
графичен 
обект; копие; 
подреждане 
на прозорци; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По Т 4. 

Формат на 
листа; 
граници на 
графичното 
поле; 
ориентиране 
на обекта; 

разпространение
то на графична 
информация от 
различни 
електронни 
източници; 
обсъждат 
конкретни 
проблеми от 
горепосочения 
характер и търсят 
социално-
конструктивни 
решения за тях. 

4. Упражняват 
умения за: 

 обработка на 
готови 
изображения; 

 създаване на 
нови 
изображения 
посредством 
стандартните 
инструменти 
на графичните 
редактори; 

 използване на 
специалните 
ефекти, 
заложени в 
редактора 

 записване на 
графични 
файлове в 
определен 
формат и 
конвертиране 
на файлове от 
един формат в 
друг. 

5. Разработват 
проекти по други 
учебни предмети, 
в които се 
изисква 
интегриране на 
графични обекти. 

5. Работят в екип 
по оределено 
задание или 
проект. 

6. Оценяват 
собствени и на 
съучениците си 



 

 

Ядра на 
учебното 
съдържа

ние 

 

Очаквани резултати 

 

Очаквани резултати по 
теми 

Основни нови 
понятия (по 

теми) 

 

Контекст и 
дейности 

Възможно
сти за 

междупред
метни 
връзки 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 

Очаквани резултати: 
1. Знае: 

- начините за работа с 
документи в различни 
графични файлови 
формати. 

2. Умее да: 

- подбира подходящ  за 
поставената цел 
файлов формат и да 
запише графиката в 
него; 

- да извършва обмен на 
данни (части от 
графични обекти) 
между графични 
обекти, представени в 
еднакви или в различни 
файлови формати; 

Стандарт: Въвежда и 

извежда информация с 
помощта на подходящи 
за поставената цел 
периферни устройства с 
различно 

предназначение  

Очаквани резултати: 
1. Знае: 

- предназначението и 
правилата за коректна 
и безопасна работа с 
използваните 
периферни устройства; 

2. Умее да: 

- обслужва периферните 
устройства и да постига 
с тях желаните 

резултати. 

премества части от 
изображение в друг 
графичен файл; 

- копира и премества 
части от графично 
изображение в текстов 
файл; 

- конвертира и записва 
графичен файл от един 
файлов формат в друг, 
съобразно 
възможностите на 
графичния редактор 

- подбира подходящи 
графични редактори, с 
помощта на които да 
конвертира графичен 
файл в зададен краен 
формат 

Тема 4. Отпечатване 
на графично 

изображение 

Очаквани резултати 
за темата: 

Ученикът: 

- прави предварителен 
оглед на 
изображението и при 
необходимост въвежда 
корекции; 

- подбира и въвежда 
нужните настройки за 
отпечатването; 

- обслужва принтера и 
извършва 
отпечатването. 

 

форматиран
е; 
предварител
ен оглед; 
настройки за 
печат. 

 

продукти, 
създадени или 
модифицирани с 
помощта на 
графични 
редактори. 
 
 

 

 

Д - 1. Х КЛАС - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА 

 

Д - 2. Х КЛАС - ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

 

НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА 

 

 

 

 



 

 

Е  ХІ КЛАС - ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

Модул “Компютърна графика” –  30 часа 
 

Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
ниво учебна програма 

Очаквани 
резултати по 

теми 

Основни нови 
понятия по теми 

Контекст и 
дейности (за 

цялата 
програма) 

Възможнос
ти за 

междупред-
метни 

връзки (за 
цялата 

програма) 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 

ИТ при 
решаване на 
проблеми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарт: Създава и 
обработва графични 
изображения чрез 
потребителски продукти 

с общо предназначение; 

Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- основните 
компоненти на 
графичните 
изображения и 
измененията, които 
може да се извършват в 
тях; 
- възможностите и 
командите за 
обработване на 
графични изображения; 

2. Умее да: 
- създава ново 
изображение, като 
подбира и използва 
подходящи инструменти 
и настройки; 
- въвежда графично 
изображение чрез 
използване на 
технически средства; 
- редактира и 
модифицира графично 
изображение и части от 
него; 
- подбира и използва 
подходящи файлови 
формати; 
- вмъква текст; 
- използва специални 
ефекти; 
- подготвя графиката 
за отпечатване; 
 
Стандарт: ... подбира 

софтуер съобразно 
поставената цел. 
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- структурата и 
настройките за графика 
в програми с друго 
основно 
предназначение; 

Учениците 
трябва да 
усвоят: 

Тема 1. 
Обработване на 
графични обекти 

Очаквани 
резултати за 

темата: 

Ученикът: 
- познава 
основните 
компоненти на 
графичните 
изображения и 
измененията, 
които може да се 
извършват в тях; 
- използва 
възможностите и 
командите за 
обработване на 
графични 
изображения; 
- създава ново 
изображение, като 
подбира и 
използва 
подходящи 
инструменти и 
настройки; 
- въвежда 
графично 
изображение чрез 
използване на 
технически 
средства; 
- обработва 
графично 
изображение и 
части от него; 
- подбира и 
използва 
подходящи 
файлови 
формати; 
- вмъква текст в 
графичен обект; 
- използва 
специални ефекти 
при 

 
 
По Т 1. 

Компютърна 

графика; графичен 

редактор; 

инструменти за 

графика; палитра; 

специални ефекти; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По Т 2. 

Основен цвят; 
допълнителен 
цвят; стандартни 
фигури; изрязване; 
изтриване; 
копиране; 
преместване; 
шлейф; ротация; 
специални ефекти; 

 
 

На учениците 
да се 
предостави 
възможност 
за 
практическа 
работа по 
темите; да се 
възлагат 
конкретни 
проекти за 
създаване и 
обработване 
на графични 
обекти; да се 
акцентира 
върху 
разбирането 
на изучавания 
материал. 

С 
предметите 
от КОО: 
- Бълг. ез. 
и л-ра 
- Чужди 
езици 
- Мат., 
Инф., ИТ 
- Обществ
ени науки и 
гр. обр. 
- Прир. 
науки и 
екология 
- Изкуства 
- Бит и 
технологи
и 
 



 

 

Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
ниво учебна програма 

Очаквани 
резултати по 

теми 

Основни нови 
понятия по теми 

Контекст и 
дейности (за 

цялата 
програма) 

Възможнос
ти за 

междупред-
метни 

връзки (за 
цялата 

програма) 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комуникиране 
чрез ИТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интегриране на 
дейности в ИТ 

- основните файлови 
формати за записване 
на графика; 

2. Умее да: 
- избира подходящ 
софтуер за работа с 
графика съобразно 
поставената цел; 
 
Стандарт: Подбира и 

използва адекватни 
софтуерни и технически 
средства на ИТ при 
конкретни проблеми, 
подходящи за решаване 
с ИТ 
 
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- предимствата и 
недостатъците на 
компютърните графични 
редактори и 
специализираните 
средства за графика в 
други потребителски 
продукти; 
- същността и 
възможностите за 
анимация; 

2. Умее да: 
- подбира подходящ 
за решавания проблем 
софтуер; 
- оценява 
възможностите на 
използваната 
компютърна 
конфигурация за 
обработване на 
графични обекти. 
 
Стандарт: Използува 

ИТ за подбиране на 
подходяща информация 
и съчетава 
разнообразие от форми 
за представянето й на 
непозната и критична 
публика. 
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- изискванията към 
графични изображения, 
налагани от 

обработването на 
графичния обект; 
 
Тема 2. Избиране на 
средства за създаване и 
редактиране на графични 
обекти 

Очаквани 
резултати за 

темата: 

Ученикът: 
- познава 
възможностите и 
средствата за 
създаване на 
графични 
изображения в 
текстообработващ
и и др. програми; 
- създава 
графично 
изображение със 
средствата на 
подходящ за 
целта софтуер; 
- редактира 
графично 
изображение; 
изрязва части от 
изображението и 
извършва 
операции с тях в 
подходяща 
софтуерна среда; 
- използва 
периферни 
устройства за 
създаване на 
графични 
файлове; 
- съобразява се 
с изискванията 
към графични 
изображения, 
налагани от 
потребителя; 
- отпечатва 
документи, 
съдържащи 
графични обекти. 
 



 

 

Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
ниво учебна програма 

Очаквани 
резултати по 

теми 

Основни нови 
понятия по теми 

Контекст и 
дейности (за 

цялата 
програма) 

Възможнос
ти за 

междупред-
метни 

връзки (за 
цялата 

програма) 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 

потребителя; 

2. Умее да: 
- съобразява 
създавани графични 
обекти с поставените 
изисквания; 
 
Стандарт: Обработва 

документи, представени 
в еднакви или в 
различни файлови 
формати 
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- начините за работа 
с документи, 
съдържащи графични 
обекти и записани в 
различни файлови 
формати; 

2. Умее да: 
- подбира подходящ  
за поставената цел 
файлов формат; 
- да променя 
файловия формат; 
 
Стандарт: Въвежда и 

извежда информация с 
помощта на подходящи 
за поставената цел 
периферни устройства с 
различно 
предназначение  
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- предназначението и 
правилата за коректна и 
безопасна работа с 
периферни устройства, 
предназначени за 
работа с графични 
обекти; 

2. Умее да: 
обслужва периферните 
устройства и да постига 
с тях желаните 
резултати; 

 

 

 

 

 



 

 

Е  ХІІ КЛАС - ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

 
1 Самостоятелно усвояване на непознат софтуер 10 

 

I. Цели на профилираното обучение по информационни технологии 
 

Основни цели на профилираното обучение по информационни технологии са:  
Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на 

учениците в областта на компетентно използване на информационните и 

комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в 
ежедневието, професионалната практика и социалната сфера, като с това се повиши 
конкурентната способност на завършилите на пазара на труда; 

Успешно завършилите да имат знания и умения в областта на информационните технологии, 
с които да могат бързо да се адаптират и успешно да се реализират в информационните 
дейности на малкия и среден бизнес; 

Учениците да усвоят с разбиране материала, така че да бъдат в състояние да разучават 
самостоятелно непознат софтуер, както и да се ориентират в работата с нови 
компютърни системи; 

При продължаване на образованието завършилите да могат свободно да ползват подходящи 
информационни технологии в процеса на обучението си в по-висока степен; 

Учениците да са подготвени като граждани на общество, основано на интензивни и изградени 

по нов начин комуникации. 

Модул “Самостоятелно усвояване на непознат софтуер” – 10 часа 
 
 

Ядра 
на 

учебно
то 

съдър
жание 

Очаквани резултати на 
ниво учебна програма 

Очаквани резултати по теми 

Основни 
нови 

понятия 
по теми 

Контекст 
и 

дейности 

(за целия 
модул) 

Възмож
ности за 
междуп
редметн
и връзки  

(за 
целия 
модул) 

Колона 
1 

Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 
6 

ИТ при 
решава
не на 
пробле
ми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарт: Подбира и 

използва адекватни 
софтуерни и технически 
средства на ИТ при 
конкретни проблеми, 
подходящи за решаване с 
ИТ. 
 
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- Начините за стартиране и 

приключване на работата 
със софтуер в 
използваната операционна 
среда; 

- Средствата за 
ориентиране в нов 
софтуер; 

2. Умее да: 
- стартира и приключва 

работата с непознат 
софтуер; 

- използва средствата за 
помощна информация и 

Учениците трябва да усвоят: 

Тема 1. Съвременен графичен 

потребителски интерфейс 

Очаквани резултати за темата: 

Ученикът: 
- познава основните конвенции на 

съвременния графичен 
потребителски интерфейс по 
отношение на използваната 
символика и разположението на 
работните области на екрана; 

- познава основните конвенции по 
отношение групирането на 
функции, операции и дейности в 
менютата на съвременния 
софтуер с графичен интерфейс 

 
Тема 2. Системи за помощ и 

самообучение в 
съвременните софтуерни 
продукти 

Очаквани резултати за темата: 

 
 
По Т 1. 

Човеко-

машинен 

интерфейс; 

потребител

ски 

интерфейс; 

графичен 

потребител

ски 

интерфейс; 

На 
учениците 
да се 
предостав
и 
възможнос
т за 
практическ
а работа 
по темите; 
да се 
възлага 
разучаван
ето на 
програмни 
продукти, 
подобни 
на 
изучаванит
е или 
разучаван
е на 
непознати 
за 

С 
всички 
модули 
на ИТ;  
с 
инфор
матика. 



 

 

Ядра 
на 

учебно
то 

съдър
жание 

Очаквани резултати на 
ниво учебна програма 

Очаквани резултати по теми 

Основни 
нови 

понятия 
по теми 

Контекст 
и 

дейности 

(за целия 
модул) 

Възмож
ности за 
междуп
редметн
и връзки  

(за 
целия 
модул) 

Колона 
1 

Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 
6 

 
 
 
Интегр
иране 
на 
дейнос
ти в ИТ 

документацията на 
програмните продукти; 

- избира файлов формат 
според поставената цел и 
предназначението на 
програмния продукт; 

 
 
Стандарт: Обработва 

документи, представени в 
еднакви или в различни 
файлови формати 
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- основните начини за 

работа с документи в 
различни файлови 
формати; 

- как да разкрие средствата 
на разучавания продукт за 
обмен на файлове с други 
програмни продукти; 

2. Умее да: 
- подбира подходящ  за 

поставената цел файлов 
формат в разучаваната 
система и да запише 
документа в него; 

- да отваря и да записва 
документи, създадени със 
същия или с друг 
съвместим програмен 
продукт; 

- да извършва основните 
операции за редактиране 
и форматиране на 
документи в новия 
програмен продукт; 

 
Стандарт: Въвежда и 

извежда информация с 
помощта на подходящи за 
поставената цел периферни 
устройства с различно 
предназначение  
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- връзките на новия 

програмен продукт с 
компютърната система и 
основните настройки за 
използване на избрано 
периферно устройство; 

Ученикът: 
- знае предназначението, типовата 

структура и основните функции на 
системите за помощ (Help) в 
съвременния софтуер; 

- знае предназначението и 
функциите на помощниците 
(Wizards) и шаблоните (Templates) 
в потребителския софтуер; 

- знае предназначението, 
функциите и начина на 
използване на помощните 
системи за самообучение 
(Tutorials) и на системите за 
отговор на често задавани 
въпроси (FAQ) в съвременния 
потребителски софтуер. 

 
Тема 3. Основни стъпки при 

усвояване на непознат 
софтуер 

Очаквани резултати за темата: 

Ученикът: 
- разучва самостоятелно 

документация и помощна 
информация за непознат 
програмен продукт; 

- си изяснява самостоятелно 
предназначението, областите на 
приложение,  възможностите на 
непознат програмен продукт; 

- разучава и описва структурата на 
нов софтуер; 

- разучава и разбира основните 
файлови формати, с които работи 
програмата; 

- знае и разбира връзката между 
разучаваната програма и 
хардуера на компютърната 
система; 

- стартира и приключва работа с 
новата програма; 

- разучава компонентите на 
работния прозорец; 

- в процеса на разучаването ползва 
системата за помощна 
информация; 

- свързва работата в новата 
система с изучаваните и познати 
системи. 

 
Тема 4. Създаване и редактиране на документ в 

новата програма 

конвенции. 

 
 
 
 
 
 
По Т. 2 

Системи за помощ 
(Help); система за 
самообучение (Tutorial); 
шаблон (Template); 
помощник (Wizard); 
помощна система за 
често задавани 
въпроси (FAQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По Т 3. 

Структура 

на 

програмен 

продукт; 

структура 

на 

системата 

за 

помощна 

информаци

я; 

 
 
 
 

учениците 
и не 
изучавани 
възможнос
ти на вече 
изучаван 
софтуер; 
да се 
стимулира 
работата в 
екип; да се 
акцентира 
върху 
разбиране
то на 
изучавани
я 
материал 
чрез 
използван
е на 
връзките с 
организац
ията  на 
вече 
усвоените 
програмни 
продукти и 
изучавани
я хардуер. 



 

 

Ядра 
на 

учебно
то 

съдър
жание 

Очаквани резултати на 
ниво учебна програма 

Очаквани резултати по теми 

Основни 
нови 

понятия 
по теми 

Контекст 
и 

дейности 

(за целия 
модул) 

Възмож
ности за 
междуп
редметн
и връзки  

(за 
целия 
модул) 

Колона 
1 

Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 
6 

2. Умее да: 
- обслужва периферните 

устройства и да постига с 
тях желаните резултати 
чрез новия програмен 
продукт. 

 
Стандарт: Самостоятелно 

проучва и усвоява непознат 
софтуер. 
Очаквани резултати: 
1. Знае: 
- основните критерии за 

подбор на софтуер за 
решаване на поставена 
задача; 

- разнообразието от 
решения на един проблем 
с различни софтуерни 
средства; 

- и разбира необходимостта 
от самостоятелна 
подготовка за работа с нов, 
непознат софтуер. 

 

Очаквани резултати за темата: 

Ученикът: 
- разучава компонентите на 

документа; 
- създава нов документ; 
- записва документ във файл и 

отваря файлове; актуализира 
работния файл; 

- извършва основните операции за 
редактиране и форматиране на 
документа; 

 
Тема 5. Обмен на документи с други 

приложения 
 

Очаквани резултати за темата: 

Ученикът: 
- определя видовете файлове, 

съвместими с разучавания 
продукт; 

- използва възможностите и 
средствата за конвертиране на 
файлове; 

- разучава връзките с подходящи 
периферни устройства и 
настройките, осигуряващи 
коректна работа; 

- разучава и използва средствата 
на разучавания програмен 
продукт за въвеждане или 
извеждане на данни чрез 
съответните периферни 
устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По Т 4. 

Функции и 
операции 
за 
редактиран
е; функции 
и операции 
за 
форматира
не; 

 
 
По Т 5. 

Конвертира
не на 
документ; 
настройки 
в новата 
система; 
въвеждане 
(извеждане
) на 
информаци
я. 

 

 

 
 


