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Гергана Япаджиева  
Директор 

 
 

КОНСПЕКТ 
 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 
 /поправителен, приравнителен и изпит за промяна на годишна оценка/ 

 
по информационни технологии 9 клас 

 
 

I. Изпитни теми: 

1. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  

1.1. Суперкомпютри, грид и облачни технологии. 

1.2. Системи за глобално позициониране. 

2. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ 

2.1. Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги. 

2.2. Основни комуникационни устройства и съобщителни среди. 

2.3. Свързване и конфигуриране на малка мрежа. 

2.4. Споделяне на ресурси в локална мрежа. 

2.5. Защита на информацията в мрежова среда. 

2.6. Информация и услуги за гражданите в интернет. 

2.7. Електронна търговия. 

3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ 

3.1. Шаблони и теми в текстов документ. 

3.2. Сортиране в електронна таблица (ЕТ) по няколко признака. Филтриране и валидиране на данни в 

ЕТ. 

3.3. Циркулярни писма и формуляри в текстообработваща система. 

3.4. Изготвяне на справки. Обобщаване на данни в електронна таблица. 

4. РАБОТА ПО ПРОЕКТ 

4.1. Разработване на проект в екип за решаване на конкретен проблем. 

4.2. Екипна разработка на проект. 

4.3. Екипна защита на проект. 

II. Критерии за оценяване  по информационни технологии 

Оценката е: 

mailto:pgt_varna@abv.bg


• Обективна и ясна за ученика; 

• Комплексна; 

• Има стимулираща функция; 

• Отчита обема от знания, умения и компетентности; 

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се приравнява към 

шестобалната система по скала. 

III. Оформяне на оценка по информационни технологии 

Оценката от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на членовете на 

училищната комисия по оценяването с точност до единица. 

IV. Препоръчителна литература: 
Информационни технологии учебник за 9 клас, автори: Ангел Ангелов, Елена Ковачева, Красимир 

Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева, издателство: БУЛВЕСТ 2000 
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