
УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КОНСПЕКТ 

за провеждане на писмен изпит за оформяне на годишна оценка 

по Информационни технологии (ЗИП) 

за 12 клас, непрофилирана подготовка, самостоятелна – над 16 г. форма на обучение, 

учебна 2020/2021 година 

I Компютърни системи и конфигурации 
1. Нови тенденции в хардуера на КС. Актуални разновидности на РС 

2. Съвременни компоненти на КС и средства за комуникация 

3. Мрежови и телекомуникационни възможности 

4. Хардуерни компоненти на съвременните компютърни и телекомуникационни 

системи 

5. Характеристики на актуалните типове процесори, дънни платки и памети 

6. Актуални видове видеомонитори – принципи на работа 

7. Характеристики на актуалните графични акселератори и копроцесори 

8. Характеристики на актуалните периферни устройства 

9. Изготвяне на оферти за КС с различно предназначение 

II Уеб програмиране 
10. Компютърни мрежи.  Видове мрежи. Видове локални мрежи 

11. Мрежови топологии 

12. Принципи на търсенето на информация в Интернет. Оценка на 
намерената информация 

13. Основна структура на HTML документ. Основни тагове. 

14. Добавяне на стилове със CSS 

15. Задаване на проект, сформиране на екипи, роли 

16. Проектиране на уеб сайт 

17. Търсене на информация за сайта 
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18. Анализиране на намерената информация 

19. Систематизиране  на информацията 

20. Създаване на уеб сайт 

21. 
Мета тагове. Същност. 

22. 
Потребителски мета тагове. 

23. 
Валидиране на сайта 

24. Публикуване на сайта  в Интернет 

25. Платформи за създаване и публикуване на уеб сайт 

26. Изисквания за документацията на сайта 

27. Защита на проект 

III Работа с мултимедийни продукти 
28. Основни правила при представяне на информация 

29. Анализ на проблема и планиране на представянето 

30. Създаване на презентация в Power Point 

31. Работа в екип 

32. Добавяне на звук.  Вмъкване на видеоклипве 

33. Специални ефекти.  Използване на анимирани ефекти. Анимиране на 
прехода от кадър в кадър 

34. Представяне на презентацията 

35. Създаване на видеоклип с Movie Maker 

36. Търсене на информация 

37. Анализиране на намерената информация 

38. Систематизиране на информацията 

39. Вмъкване на звук 

40. Вмъкване на видео 

41. Оформяне на надписите 

42. Представяне на проекта 

IV Интегриране на дейности 
43. Трансформиране на документи създадени чрез Microsoft office в Web 

страници. 
44. Създаване на интегриран документ 

45. Редактиране  на интегриран документ 



Литература: 1. Няма учебник 

Материали по конспекта се намират в интернет. 

Изготвил: …………………….. 

(Росица Хайрединска) 

46. Форматиране  на интегриран документ 

47. OLE технология 

48. Вграждане на обекти 

49. Свързване на обекти 

50. 
Изработване на графичен документ с вградени и свързани обекти 

V Обобщение на Word 
51. 

Етапи при създаване на текстов документ 

52. 
Въвеждане на текста в суров вид - правила 

53. 
Редактиране на текста - правила 

54. 
Форматиране на текста - правила 

55. 
Предпечатна подготовка 

56. 
Отпечатване 

VI Обобщение на Excel 
57. 

Основни елементи на електронна книга 

58. 
Типове данни в  Excel 

59. 
Редактиране на таблица - правила 

60. 
Форматиране на таблица - правила 

61. 
Видове графики и диаграми 

62. 
Създаване на графика (диаграма) 

63. 
Редактиране на графика (диаграма) 

64. 
Форматиране на графика (диаграма) 

65. 
Предпечатна подготовка 

66. 
Отпечатване 
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 УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на писмен изпит  за 

оформяне на годишна оценка 

по Информационни технологии  - ЗИП  

за 12 клас, непрофилирана подготовка, самостоятелна – над 16 г. форма на обучение, 

учебна 2020/2021 година 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  
ПРИ   ПИСМЕНО И ПРАКТИЧЕСКО   ИЗПИТВАНЕ 

При тестови и писмени изпитвания върху всяка писмена работа, до всяка задача 

(компонент) са посочени точките, които тя носи при вярно решение и изпълнение. 

Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + K
N

.
4

” , където N е максималния брой 

точки за съответната писмена работа, а K са получените от ученика точки. Получената 

оценка се закръглява към най-близкото цяло число. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

За оценка „Среден 3”  Ученикът знае основните теоретични понятия, но

допуска неточности при дефинирането им. Умее да работи с операционната система 

и ползва нейните възможности, но при изпълнение на конкретна задача не съумява 

да избере подходящо приложение или не ползва пълните възможности на съответния 

софтуер. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи. 

1. За оценка „Добър 4”
     Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната 

система и ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача  

съумява да избере подходящо приложение, но не ползва пълните възможности на 

съответния софтуер. Не допуска груби грешки при изпълнение на практическите 

задачи. 

3. За оценка „Мн. добър 5”
   Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната 

система и ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача  
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съумява да избере подходящо приложение и ползва пълните възможности на 

съответния софтуер. Ползва по предназначение възможностите на наличния хардуер. 

Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи. 

4. За оценка „Отличен 6”
   Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната 

система и ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача  

съумява да избере подходящо приложение и ползва пълните възможности на 

съответния софтуер.  Ползва рационално и по предназначение възможностите на 

наличния хардуер, демонстрира отговорно и коректно отношение при работа в 

локална мрежа и Internet.  Не допуска грешки при изпълнение на практическите 

задачи. 

Изготвил: …………………….. 

(Росица Хайрединска) 
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