


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА XI КЛАС 

 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА) 

 

I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Учебната програма е предназначена за профилирана подготовка във втори гимназиален етап за учениците от 11 клас. Има за цел да надгради 

и разшири компетентностите за вече въведени технологични възможности и най-вече прилагането им за решаване на конкретни практически или 

теоретични проблеми.   

Практическата насоченост на програмата предполага развиване на дигиталните компетентности към самостоятелно и дори свободно ниво 

на владеене на компютърни програми.  

Съдържанието е предвидено да се реализира в рамките на 36 часа, разпределени по един час през I и II учебен срок. През първи учебен срок 

се награждат знанията от Модул 1 „Обработка и анализ на данни“ като се въвеждат допълнителни функции за обработка и анализ на данните, 

които предоставя програмата Microsoft Excel и се работи по проект за създаване на база от данни. 

През втори учебен срок се допълват уменията на учениците за работа с графични изображения като овладяването им е свързано с 

изпълнение на практически задачи.  

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. Уроците са комбинирани, свързани със затвърдяване на знанията от 

задължителните модули и тяхното практическо прилагане във вид на упражнения по време на часа и / или домашна работа: 

 

1. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ 

  1.1. Обработване на данни с електронни таблици 

  1.2. Проектиране и създаване на бази от данни 

2. КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 

  2.1. Въведение в компютърната графика 

  2.2. Обработка на растерни изображения 

  2.3. Създаване и обработка на векторни изображения  

 

II.      УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ:  
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№ ТЕМИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
НОВИ ПОНЯТИЯ 

 РАЗДЕЛ 1: ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ   

 1.1. Обработване на данни с електронни таблици   

1. Електронни таблици – организация на работния лист • фиксира панелите в работния лист; 

• разделя прозореца на работния лист; 

• използва мащабиране за поместване в страница; 

• задава заглавия за печат за всяка страница; 

• добавя колонтитули. 

Автоматичен край на 

страница 

Мащабиране 

Фиксиране на панел 

Горен и долен 

колонтитул 

2. Типове данни в електронна таблица • избира подходящи цифрови формати за данните; 

• създава потребителски формат за данни. 

Accounting 

Fraction 

Scientific 

Custom 

3. Сортиране, филтриране и валидиране на данни • създава потребителски списък за сортиране на данни в 

ЕТ; 

• използва различни критерии за филтриране на данни; 

• прилага различни цифрови филтри; 

• задава ограничения за данните. 

Потребителски списък 

Цифров филтър 

4. Влагане на няколко функции IF  • могат да извършват няколко сравнения чрез влагане на 

функцията IF; 

• обяснява синтаксиса и сематиката на влагане на 

функцията IF; 

• създава сложни изрази с помощта на вложени условни 

функции. 

Влагане на функция 

5. Функции за дата и час • прилага функциите за дата и час; 

• разбира синтаксиса и семантиката на функцията 

DATEDIF; 

• разбира синтаксиса и семантиката на функцията 

NETWORKDAYS. 

DATEDIF 

NETWORKDAYS 
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№ ТЕМИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
НОВИ ПОНЯТИЯ 

6. Видове диаграми – приложение • познава видовете диаграми; 

• знае областта на приложение на различните видове 

диаграми. 

Пръстеновидна диаграма 

Площна диаграма 

Повърхнинна диаграма 

XY диаграма 

Радарна диаграма 

7. Обработка на големи обеми от данни • извършва основни операции за обработка на големи 

обеми от данни; 

• прилага функции за обработка на свързани данни; 

• интерпретира резултатите от основните операции. 

 

8. Грешки при работа с формули в ЕТ • открива грешки във формула; 

• намира информация в интернет за коригиране на 

грешки във формули; 

• намира различни начини за избягване на повредени 

формули в електронна таблица; 

• може да покаже зависимостите между ф-ли и клетки. 

 

 1.2. Проектиране и създаване на бази от данни   

9. Основни етапи при разработване на проект • знае етапите на разработване на проект 

• участва активно в екипа. 

 

10. Организация за работа в екип • развива умения за работа в екип; 

• следва добри практики за работа в екип; 

• участва активно в екипа. 

 

11. Концептуално и логическо проектиране на БД • създава абстрактен модел на основните обекти; 

• спазва основното правило при трансформиране на 

концептуалния модел в логически. 

Абстрактен модел 

Релационен модел 

12. Създаване на таблици в СУБД • определя състава на таблиците, полетата и записите; 

• определя поле за първичен и за външен ключ; 

• създава връзки между таблиците. 

 

Запис, Поле 

Първичен ключ 

Външен ключ 

Връзки между таблиците 
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№ ТЕМИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
НОВИ ПОНЯТИЯ 

13. Въвеждане на данни в БД • използва формуляри за създаване на потребителски 

интерфейс; 

Формуляр 

14. Заявки към база от данни • създава заявка за селектиране; 

• създава заявка за действия. 

Заявка 

Транзакция 

15. Извеждане на данни от БД • създава отчети за представяне на данни; 

• създава отчети с групиране на поле. 

Отчет 

16. Валидиране и тестване на БД • може да направи проверка дали БД удовлетворява 

функционалните и нефункционалните изисквания към 

БД. 

Валидиране 

Тестване 

17, 

18 

Представяне и защита на проект • участва в представянето на проект, разработен в екип; 

• аргументира избора на избраните технологични 

средства за разработването на проекта. 

 

 РАЗДЕЛ 2: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА   

 Тема 1: Въведение в компютърната графика   

19. Композиционни техники • различава и прилага различни композиционни техники; 

• създава хармонични цветови комбинации 

• знае основните правила за създаване на едностранни 

информационни материали. 

Златно сечение 

Правило на третините 

Фокусни точки 

Цветови кръг 

20. Цветови модели • Различава основните цветови модели - RGB, CMYK, 

HSB, Lab; 

• Знае цветовите режими High Color, True Color. 

Цветови модел - RGB, 

CMYK, HSB, Lab 

Цветови режим 

21. Основни типове графични изображения • познава различни графични редактори; 

•  знае основните типове графика -  растерна, векторна, 

фрактална; 

• знае предимствата и недостатъците на различните 

типове графични изображения. 

 

 

 

Компютърна графика 

Графичен редактор 

Растерна, векторна, 

фрактална КГ 
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№ ТЕМИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
НОВИ ПОНЯТИЯ 

22. Графични файлови формати • познава различните растерни и векторни файлови 

формати. 

Растерни файлови 

формати - TIFF, GIF, 

JPEG, PNG 

Векторни файлови 

формати – CDR, SVG 

 Тема 2: Обработка на растерни изображения   

23. Графичен редактор за обработка на растерни 

изображения 
• избира и използва инструменти от кутията; 

• задава опции за избран инструмент; 

• отваря и запазва изображение в различни файлови 

формати. 

Работна област 

Кутия с инструменти 

24. Основни фотокорекции • разбира същността на разделителната; 

• изправя и изрязва изображение; 

• коригира тоналния диапазон на изображение; 

• премахва нежелано цветово тониране. 

Разделителна 

способност 

Пикселизация 

Crop 

 

25. Ретуширане и поправка • използва подходящи инструменти за премахване на 

нежелана или повредена част от изображение; 

• използва инструменти за поправка на изображение; 

• прави корекции в дубликатен слой. 

Clone Stamp 

Healing 

26. Работа със селекции • познава инструментите за селектиране; 

• селектира специфични области от изображение; 

• премества и дублира съдържание на селекция; 

• добавя и изважда от селекция. 

Правоъгълна селекция 

Елипсовидна селекция 

Ласо 

Ножица 

Селектиране по цвят  

27. Основи на слоевете • организира картина в слоеве; 

• създава, показва, скрива, селектира слоеве; 

• пренережда слоеве; 

• добавя ефект и текст към слой; 

• свързва слоеве. 

 

 

Layer 
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№ ТЕМИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
НОВИ ПОНЯТИЯ 

28. Маски и канали • създава маска за премахване на обект от фон; 

• създава бърза маска за внасяне на промени в селекция; 

• записва селекция като алфа канал 

Маска 

Канал 

Алфа канал 

 Тема 3. Създаване и обработка на векторни 

изображения 

  

29. Графични редактори за създаване на векторни 

изображения 
• познава интерфейса на програмата; 

• избира и прави настройки на избран инструмент. 

Векторна графика 

30. Рисуване на изображение с базови геометрични фигури • трансформира, мащабира и настройва геометрична 

фигура от контролните ленти; 

• променя позиция на обект; 

• групира и разгрупира обекти. 

 

31. Геометрични преобразувания на обект • използва възможностите за комбиниране на фигури; 

• подравнява и разпределя обекти; 

• комбинира форми; 

• създава сложни изображения с базови форми. 

Разлика на две фигури 

Пресичане на фигури 

Изключване на фигури 

Разделяне на фигури 

Изрязване по две фигури 

32. Криви на Безие • рисува с криви на Безие; 

• манипулира криви и възлови точки; 

• прерисува растерно изображение. 

Криви на Безие 

Възли 

Пътечки 

33. Работа с текст • работи с текст във векторно изображение; 

• разполага текст върху крива; 

• поставя текст в различни векторни форми. 

Текст по път 

Конвертиране 

34. Графична визия и ефекти • прилага преливане на цветове и форми; 

• използва ефекти на замъгляване; 

• използва филтри; 

 

35, 

36 

Създаване на илюстрация – работа по проект • рисува цялостна композиция с различни техники Векторна илюстрация 

Изометрична илюстр. 

“Paper cut” илюстрация 
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III. ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при оценяването на знанията и уменията на учениците могат да 

се използват различни методи и средства за проверка и оценка:   

• Изпълняване на практически задачи, които се реализират на компютър в час. Този тип задачи може да съдържа отделни компоненти, 

които измерват усвояването на конкретни умения за: работа с изучавания софтуер, извличане на информация, създаване на модели, 

творческо трансформиране и представяне на различни видове информация в дигитален формат и др.  

• Тестове - хартиен и/или компютърен формат. Учителите могат да използват два вида тестове:   

1. Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор.   

2. Тестове, съдържащи елементи от практически задачи, които учениците изпълняват на компютър.  

При тестовете в компютърен формат проверката за вярност на отговорите и за двата вида се извършва от тестваща програма в процеса на 

решаване на теста.  Тестовете са подходящи за проверка на знанията и върху по-голям обем от учебното съдържание за по-кратко време. 

Могат да се използват за установяване на входно и изходно ниво. В зависимост от целите на теста той може да не обхваща целия учебен 

час, а да се проведе в рамките на 20-25 минути.  

• Изпълняване на практически задачи, възлагани за домашна работа.  

• Представяне на кратко проучване по дадена тема от учебното съдържание.   

• Портфолио, което съдържа изпълняваните от ученика практически задачи в учебните занятия, за домашна работа, проучвания по дадена 

тема, решавани тестове. За оформянето на портфолиото учителят посочва кои от изпълняваните практически задачи ще бъдат задължително 

включени в него и представя критерии за оценяване на отделните задачи и на портфолиото като цяло. Задачите, включени като 

задължителни компоненти, трябва да измерват постигането на формулираните в учебната програма очаквани резултати.  Забележка: 

Индивидуалното портфолио може да се използва за оценяване на отделен ученик, при условие че всеки ученик работи самостоятелно на 

компютър, или включва само компоненти, които ученикът разработва самостоятелно – домашни работи, проучвания, тестове. • Оценяване 

на умения за представяне на информация пред публика, за работа в екип и по проект. 
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IV. СЪОТНОШЕНИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА СРОЧНА И ГОДИШНА ОЦЕНКА 

 

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 25% 

Текущи оценки от практически задания в клас 25% 

Текущи оценки от домашни работи 25% 

Защита на проект 25% 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 

 

Нови знания 40% 

Практическа дейност 40% 

Работа по проект 20% 

 
 

VI.ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ:  
 

 

Усвояването на работата със споделени документи и използването на среди и средства за споделена съвместна работа и обучение в VIII клас 

дават възможност по всеки предмет в учебната програма или в работата по проекти да се включат елементи на електронно обучение – създаване на 

групи на учениците по предмета, в предпочитаната от училището електронна платформа, решаване на компютърни тестове, съвместна работа в екип 

по зададена тема и представянето й, възможност за достъп на родителите до домашната работа и оценките на детето им по всяко време, възможност 

за обратна връзка между учителя, родителя и ученика. Този начин на обучение спомага за развиването на дигитална компетентност, компетентности 

в областта на българския език, умения за общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и 

технологии, умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот, инициативност и предприемчивост и умения за учене: 

• Обучението по информационни технологии включва дейности, свързани с развитие на умения за учене: Поставят се за изпълнение учебни 

задачи, при които се изисква самостоятелно разучаване на елементи от информационни технологии с помощта на учебни помагала, самоучители и 

помощни системи.  
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• Обучението по информационни технологии включва дейности, свързани с развитие на умения за общуване на чужди езици: При въвеждане на 

новите понятия от различни информационни технологии и разучаване на непознат софтуер наред с българските наименования се посочват и 

английските термини. По този начин се демонстрира връзката между предмета информационни технологии и изучаването на английски език.  

• Обучението по информационни технологии включва дейности, свързани с развитие на дигитална компетентност, инициативност и 

предприемчивост, математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите, умения за подкрепа 

на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот, социални и граждански компетентности: Уроците върху съвременните постижения в 

областта на компютърните системи могат да бъдат провеждани във фирмени компютърни сервизи или лаборатории. Могат да се организират учебни 

екскурзии за посещаване на изложения, панаири или във факултети по информатика или компютърни науки във висше учебно заведение. Това ще 

повиши интереса на учениците към изучаваното учебно съдържание, ще спомогне за професионалното им ориентиране и ще направи преподаваното 

свързано с практиката. 
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