
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С.КИЧЕВО 
 

 

                                                                  Утвърждавам:…………………………………. 

                                                                         /Марина Семова – директор/ 

 

 

Учебно-изпитна програма  по информационни технологии ЗИП 7 клас 

За ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

 

I. Вид на изпита:   

 Писмен  

 Практически 

 

II. Учебно съдържание 

 

 Компютърна система 

 Електронни таблици 

 Компютърна текстообработка 

 Защита на данните в компютърната система 

 Компютърна презентация 

 Интернет 

 Работа по проект 

             

III. Оценявани знания и умения 

     

  Знания за основните технически параметри на частите на компютърната 

система и за извършване   настройки  на операционната система на ниво 

потребителски интерфейс. 

 Познава същността на компютърните вируси и може да защити информацията 

 Знания и умения за създаване на  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 

 Умее да проектира, създава и променя таблица с различна структура; извършва 

основни операции с клетки и области в електронна таблица; създава и оформя 

диаграми и графики за графична интерпретация на данните; 

 Умее да създава и оформя таблици със средствата на текстообработващата 

програма; вмъква символи и специални знаци в текста; 

 Умее да използва звукови ефекти в презентация;  вмъква в презентация обекти 

от различен тип; презентационни умения 

 Разбира същността на Интернет като глобална компютърна мрежа;  знае 

основните начини за достъп до Интернет; зачита правото на лична 

неприкосновеност в Интернет 

 Умения за търсене на информация от различни сайтове, цитиране на 

източниците на използваната информация, публикувана в интернет при нейното 

копиране и разпространение  

                              

 

 



 

IV. Формат на изпита 

 

      Равнището на  компетентностите на учениците от 7. клас  в самостоятелна форма на 

обучение се проверява по два начина:  

 

• Тест от 14 задачи, който включва задачи от затворен тип, даващ възможност за 

избор между четири възможни отговора, както и задачи със свободен отговор. 

• Практическа  задача, целяща да покаже степента на  усвоените знания и умения 

по учебната програма. 

 

Общият максимален брой точки от писмен изпит е  21 точки. 

 

Брой точки Цифрова оценка 

21 -20 Отличен 

19 - 17 Много добър 

16 - 14 Добър 

13 - 10 Среден 

9 - 0 Слаб  

 

 

 

V. Времетраене на изпита 

 

Писмен изпит с продължителност 2 астрономически часа 

Практически изпит с продължителност 90 минути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавател: ………………………. 

                           / В. Жекова/ 

 

 

 

 

           


