
УТВЪРДИЛ 

Директор: ………………………………… 
(Име, фамилия, подпис)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Уроци за нови знания и умения (комбинирани уроци) НЗ 19 часа

Уроци за упражнения и практически дейности У 8 часа

Уроци за обобщение и преговор О 2 часа

Уроци за контрол и оценка К 3 часа

Резерв учебно време 2 часа

Годишен хорариум: 34 часа

Срочен:  І срок – 18 седмици X 1 час седмично = 17 часа + 1 час резерв
           ІІ срок – 16 седмици X 1 час седмично = 15 часа + 1 час резерв
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Срок

Тема на
урочната
единица

В
и

д 
н

а 
ур

ок
а

Очаквани резултати
(компетентности на

ученика) на ниво
учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или

раздели

Забележка
(дидактичес
ки средства,
преструктур

иране на
учебно

съдържание
и др.)М

ес
ец

С
ед

м
и

ц
а на ученика по целите

на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ

(ресурси)

методи и
инструмен-

тариум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

Инструктаж
и 
установяван
е на 
входното 
ниво

K Инструктиране на 
учениците за работа в 
компютърен кабинет и 
диагностициране на 
входното ниво

Входящ 
контрол

Тест

ТЕМА  1.  ОПЕРАЦИОННА  СИСТЕМА  И  НОСИТЕЛИ  НА
ИНФОРМАЦИЯ

1. Основни 
единици за 
измерване 
на 
информаци
я

НЗ Изброява и сравнява 
основни единици за 
измерване на 
информация.
Обяснява разликата 
между единиците за 
количество байтове 
(килобайт – кибибайт,
мегабайт – мебибайт 
и т.н.).
Дава примери за 
използването на 
основните единици.

бит; байт Познава основните 
единици за измерване 
на информация.
Изброява и сравнява 
основните единици за 
измерване на 
информация.
Обяснява разликата 
между единиците за 
количество 
информация.
Дава примери за 
използване на 
основните единици за 
измерване на 
информация.
Сравнява файлове по 
големина.

Mатематика беседа; 
практическ
и дейности

Устни 
изпитвания
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тариум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. 
Операцион
на система. 
Файлова 
структура 
на 
организаци
я на 
данните

НЗ Описва 
предназначението на 
операционната 
система.
Обяснява 
възможността за 
настройки на 
операционната 
система на ниво 
потребителски 
интерфейс – промяна 
на лентата за задачи, 
стартово меню.
Описва файлова 
структура на 
организация на 
данните.
Извършва основни 
операции с файлове и 
папки, като използва 
програма за 
управление на 
файловата система – 
създаване на папки, 
създаване на файлова 
структура, копиране и
преместване на 
файлове и папки.
Задава коректни 
имена на папки.
Преименува файлове 
и папки.

операционна 
система; 
контролен
панел; 
файлова 
структура.

Описва 
предназначението на 
операционната 
система.
Познава и обяснява 
възможните настройки 
на операционната 
система.
Променя лентата за 
задачи и стартовото 
меню.
Описва файловата 
организация на 
данните.
Извършва основни 
опиерации с файлове и 
папки – създаване, 
копиране и 
преместване.
Задава коректни имена 
на папки и файлове.
Преименува файлове и 
папки;

беседа; 
практическ
и дейности

Устно и 
практическ
о изпитване
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3. Носители
на 
информаци
я и файлови
формати

НЗ Използва различни 
носители на 
информация при 
работа с файлове.
Разпознава основните 
файлови формати за 
текст, графика, 
презентации, аудио и 
видео.
Свързва файлови 
формати със 
софтуерните 
приложения, в които 
могат да се използват.
Демонстрира 
различно представяне 
на файлове, папки и 
визуализиране на 
разширенията.

Използва различни 
носители на 
информация при работа
с файлове.
Разпознава основните 
файлови формати за 
текст, графика, аудио, 
видео и презентации.
Свързва файлови 
формати със 
софтуерните 
приложения, с които 
могат да се използват.

беседа; 
практическ
и дейности

Практическ
о оценяване

ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
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4. 
Въвеждане 
и 
редактиране
на текст
на 
български и
на чужд 
език

НЗ Избира език, на който 
да въвежда текст от 
клавиатурата.
Въвежда и редактира 
текст на български и 
чужд език.
Съхранява текстов 
документ в различни 
файлови формати.

избор на език Избира език, на който 
да въвежда текст от 
клавиатурата.
Въвежда текст на 
български и чужд език.
Редактира текст на 
български и чужд език.
Съхранява текстов 
документ в различни 
файлови формати.

БЕЛ, Чужд 
език

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

5. Вмъкване
и 
форматиран
е на 
графични 
изображени
я от 
библиотека 
и файл

НЗ Вмъква, форматира и 
позиционира в текс-
тов документ 
изображения от 
библиотека и файл.
Избира подходящ 
размер и 
разположение на 
графично 
изображение спрямо 
текст.
Създава документ, 
като използва текст и 
графични 
изображения.

Вмъква изображение в 
текстов документ от 
библиотека и файл.
Форматира и 
позиционира 
изображение в текстов 
документ.
Избира подходящ 
размер и разположение 
на графично 
изображение спрямо 
текст в текстов 
документ.
Създава текстов 
документ, използвайки 
текст и изображения.

БЕЛ беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

6. 
Упражнени
е

У БЕЛ, 
География и 
икономика, 
История и 
цивилизации

самостоятел
но 
решаване 
на задачи

Практическ
и 
изпитвания
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7. Търсене 
и замяна на 
текст.
Търсене и 
получаване 
на помощна
информаци
я

НЗ Търси и заменя текст 
в текстов документ 
чрез задаване на 
определени критерии.
Търси и получава 
помощна 
информация.

Търси текст в текстов 
документ по зададени 
критерии.
Заменя текст в текстов 
документ по зададени 
критерии.
Търси и получава 
помощна информация.

БЕЛ беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Практическ
и 
оценявания

8. 
Форматира
не на 
страница и 
отпечатване
на текстов 
докумен

НЗ Задава 
характеристики на 
страницата на 
текстовия документ.
Задава номерация на 
страници в текстов 
документ.
Задава настройки на 
принтера за печат.
Описва отпечатването
на текстов документ, 
съдържащ няколко 
страници, задавайки 
броя копия, избора на 
страници за печат, 
последователността 
на отпечатване.
Форматира страница 
по зададено описание.

размер и 
ориентация на 
листа;
размер на 
текстово поле;
номерация на 
страници.

Задава характеристики 
на страница на текстов 
документ.
Задава номерация на 
страници в текстов 
документ.
Задава настройки на 
принтера за печат.
Оформя страница по 
зададено описание.

БЕЛ беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Практическ
и 
оценявания

Контролна 
работа

К Текущ 
контрол

Тест, 
практическ
о изпитване
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ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

9. 
Създаване 
на таблица 
по модел с 
данни от 
различен 
тип. Формат
на 
представяне
на данните.

НЗ Създава електронни 
таблици по конкретен 
модел.
Прилага различни 
формати на данните.
Познава често 
срещани проблеми, 
свързани с 
въвеждането на данни
от различен тип.

формат на 
данни; 
тип на данни – 
числов, 
валутен, дата и 
час, процент, 
текстов.

Създава електронни 
таблици по зададен 
модел.
Познава и прилага 
различни формати на 
данните.
Познава често срещани
проблеми, свързани с 
въвеждането на данни 
от различен тип.

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и дейности

Практическ
и 
оценявания

10. 
Упражнени
е

У Математика самостоятел
но 
решаване 
на задачи

Практическ
и 
изпитвания

11. 
Формули за 
извършване
на 
аритметичн
и действия 
с 
въведените 
данни. 
Функции: 
сумиране,
средно 
аритметичн
о, максимум
и минимум

НЗ Извършва основни 
аритметични действия
с въведени данни в 
електронна таблица
определя реда на 
операциите в 
аритметичен израз.
Прилага вградени 
функции (формули) за
извършване на 
пресмятания.

вградена 
функция 
(формула); 
област.

Извършва основните 
аритметични действия 
с въведени данни в 
електронна таблица.
Знае реда на 
операциите в даден 
аритметичен израз.
Прилага вградени 
функции (формули) за 
извършване на 
пресмятания.
Осъзнато използва 
вградените функции. 

Математика беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и дейности

Практическ
и 
оценявания
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12. 
Упражнени
е

У Математика самостоятел
но 
решаване 
на задачи

Практическ
и 
изпитвания

13. 
Характерис
тики на 
оформление
то на 
клетките и 
данните

НЗ Задава различни 
характеристики за 
оформлението на 
клетка и данните в 
нея: шрифт, размер, 
подравняване, 
ориентация, рамка, 
цвят на рамка и 
клетка.
Използва средствата 
за автоматично 
форматиране на 
клетките.
Прави разлика между 
форматиране на 
клетка и съдържание 
и формат на данните.

рамка; 
ориентация на 
текст в клетка; 
разположение 
на
съдържанието 
в клетка

Задава характеристики 
за оформление на 
клетка и данните в нея 
– шрифт, размер, 
подравняване, 
ориентация, рамка, 
цвят на рамка и клетка.
Използва средствата за 
автоматично 
форматиране на 
клетките.
Прави разлика между 
форматиране на клетка 
и съдържание и формат
на данни.

Математика, 
Технологии и
предприемач
ество

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и дейности

Практическ
и 
оценявания

14. 
Упражнени
е

У Математика, 
География и 
икономика

самостоятел
но 
решаване 
на задачи

Практическ
и 
изпитвания
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15. 
Обобщение

О практическ
и дейности

Практическ
и 
оценявания

ТЕМА 4. РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

16. Основни
файлови 
формати 
при 
създаване и 
обработка 
на 
изображени
я

НЗ Разпознава основни 
файлови формати, 
използвани при 
създаването и 
обработката на 
изображения.
Запазва изображения 
в различни графични 
формати.
Разпознава растерни и
векторни 
изображения.
Избира графичен 
файлов формат в 
зависимост от 
предназначението на 
изображението – за 
печат или за 
визуализиране на 
екран.

графични 
файлови 
формати – bmp,
gif, jpg, tiff, 
png;
прозрачност; 
растерна 
графика; 
векторна 
графика 

Разпознава основни 
графични файлови 
формати.
Запазва изображения в 
различни графични 
формати.
Прави разлика между 
компресия със и без 
загуба на качество на 
изображение.
Разпознава растерни и 
векторни изображения.
Избира графичен 
файлов формат в 
зависимост от 
предназначението на 
изображението – за 
печат или за 
визуализиране на 
екран.

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

9



Срок
Тема на

урочната
единица

В
и

д 
н

а 
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ок
а

Очаквани резултати
(компетентности на

ученика) на ниво
учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или

раздели

Забележка
(дидактичес
ки средства,
преструктур

иране на
учебно

съдържаниеМ
ес

ец

С
ед

м
и

ц
а на ученика по целите

на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ

(ресурси)

методи и
инструмен-

тариум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. 
Въвеждане 
на 
изображени
е чрез 
скенер или 
цифров 
фотоапарат.
Обработван
е и 
запазване 
на 
изображени
е

НЗ Описва процеса на 
сканиране, 
обработване и 
запазване на 
изображение.
Дава пример за начин 
на прехвърляне на 
изображение от 
цифров фотоапарат на
компютър.

скенер; 
цифрова 
фотография;
разделителна 
способност.

Описва процеса на 
сканиране, обработване
и запазване на 
изображение.
Познава начина на 
прехвърляне на 
изображение от цифров
фотоапарат на 
компютър.

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

18. 
Инструмент
и за 
промяна на 
графично 
изображени
е

НЗ Използва 
инструменти за 
промяна на графично 
изображение на ниво 
цяло изображение 

ориентация; 
контраст; 
яркост; 
осветеност

Използва инструменти 
за промяна на графично
изображение на ниво 
цяло изображение.

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

19. 
Подготовка 
на 
графично 
изображени
е за 
публикуван
е в 
различни 
медии

НЗ Променя 
разделителната 
способност и 
размерите на 
графично 
изображение с цел 
публикуване в 
различни медии.

Променя 
разделителната 
способност и 
размерите на графично 
изображение с цел 
публикуване в 
различни медии.

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

10
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тариум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. 
Упражнени
е

У самостоятел
но 
решаване 
на задачи

Практическ
и 
изпитвания

ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

21. 
Създаване 
на 
презентаци
я по 
зададена 
съдържател
на част.
Форматира
не на 
графични и 
текстови
обекти

НЗ Създава презентация 
по зададена тема.
Вмъква в презентация
графични обекти.
Форматира графични 
и текстови обекти в 
презентация.

Създава презентация 
по зададена тема.
Вмъква в презентация 
графични обекти.
Форматира графични и 
текстови обекти в 
презентация.

БЕЛ, 
География и 
икономика

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

22. 
Упражнени
е

У БЕЛ, История
и 
цивилизации,
Технологии и
предприемач
ество, 
Изобразителн
о изкуство

самостоятел
но 
решаване 
на задачи

Практическ
и 
изпитвания

11
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тариум
форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. 
Анимацион
ни ефекти 
на слайд. 
Настройки 
на дизайна.
Използване 
на звукови 
файлове и
звукови 
ефекти. 
Променяне 
на 
времетраен
е на слайд. 

НЗ Използва готови 
анимационни ефекти 
на ниво съдържание 
на слайд.
Избира анимационен 
ефект за преход и 
задава времетраене на
слайд.
Идентифицира 
ситуации, в които са 
допуснати грешки при
създаването на 
презентация.
Оформя компютърна 
презентация в 
естетически завършен
вид, като прилага 
умело съчетаване на 
цветовете в нейния 
шаблон за дизайн и 
цветова схема.

анимационна 
схема;
анимационен 
ефект; цветова 
схема.

Избира анимационен 
ефект за преход.  
Идентифицира 
ситуации, в които са 
допуснати грешки при 
създаването на 
презентация.
Оформя компютърна 
презентация в 
естетически завършен 
вид.
Прилага умело 
съчетаване на 
цветовете.

БЕЛ, История
и 
цивилизации

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

24. 
Упражнени
е

У Избира подходящ 
звуков файл или 
прави свой запис за 
включване в 
презентация.
Вмъква и настройва 
звуков ефект към 
слайд или група от 
слайдове.
Избира анимационен 
ефект за преход и 

звуков ефект Избира подходящ 
звуков файл за 
включване в 
презентация.
Прави свой запис за 
включване в 
презентация.
Вмъква и настройва 
звуков ефект към слайд
или група от слайдове.
Избира анимационен 

БЕЛ, Човекът
и природата, 
Музика

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности;
самостоятел
но 
решаване 
на задачи

Устни и 
практическ
и 
изпитвания
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съдържаниеМ
ес

ец

С
ед

м
и

ц
а на ученика по целите
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форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

задава времетраене на
слайд.

ефект за преход.
Задава времетраене на 
слайд.

ТЕМА 6. ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

25. 
Същност на
глобалната 
мрежа 
интернет. 
Основни 
начини за 
достъп до 
интернет

НЗ Описва същността на 
интернет като 
глобална компютърна 
мрежа.
Изброява и обяснява 
основните начини за 
достъп до интернет.
Отваря уеб сайт с 
различни браузери;
Създава и използва 
указател на полезни 
интернет адреси.

модем; достъп;
потребителско 
име;
парола.

Описва същността на 
интернет като глобална 
компютърна мрежа.
Изброява основните 
начини за достъп до 
интернет.
Обяснява основните 
начини за достъп до 
интернет.
Отваря уеб сайт с 
различни браузери.
Създава и използва 
указател на полезни 
интернет адреси.

Чужд език беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. 
Средства за 
комуникаци
я в реално 
време. 
Правила за 
сигурност 
на децата в 
интернет

НЗ Познава 
възможностите за 
комуникация в реално
време в интернет.
Описва настройки на 
софтуер за 
комуникация в реално
време с цел 
осигуряване на 
сигурност.
Познава и спазва 
правилата за 
безопасно поведение 
в интернет грешки. 

разговори в 
реално време
профил;
псевдоним

Познава 
възможностите за 
комуникация в реално 
време в интернет.
Описва настройки на 
софтуер за 
комуникация в реално 
време с цел 
осигуряване на 
сигурност.
Познава правилата за 
безопасно поведение в 
интернет грешки.
Спазва правилата за 
безопасно поведение в 
интернет грешки.

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания
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27. Търсене 
на 
материали 
по зададена 
тема на 
български и
на чужд 
език.
Авторски 
права по 
отношение 
на 
информаци
я, 
публикуван
а в 
интернет

НЗ Записва на локален 
диск информация, 
намерена в интернет.
Създава кратка 
презентация или 
текстов документ с 
материали, намерени 
в интернет и други 
източници.
Използва уеб базиран 
електронен речник за 
превод на текст.
Зачита авторските 
права на готовите 
материали, които 
използва.
Цитира коректно 
информационните 
източници.
Спазва баланс между 
съдържание и 
илюстративен 
материал.

интегриран 
документ; 
авторски права;
лиценз; цитат; 
цитиране

Записва на локален 
диск информация, 
намерена в интернет.
Създава кратка 
презентация или 
текстов документ с 
материали, намерени в 
интернет и други 
източници.
Използва уеб базиран 
електронен речник за 
превод на текст.
Зачита авторските 
права на готовите 
материали, които 
използва.
Цитира коректно 
информационните 
източници.
Спазва баланс между 
съдържание и 
илюстративен 
материал.

БЕЛ, Чужд 
език, 
География и 
икономика

беседа; 
демонстрац
ия; 
практическ
и 
дейности

Устни и 
практическ
и 
изпитвания

28. 
Упражнени
е

У Музика, БЕЛ самостоятел
но 
решаване 
на задачи

Практическ
и 
изпитвания

29. 
Обобщение

О Практическ
и дейности

Практическ
и 
оценявания
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Контролна 
работа 
(изходно 
ниво)

К Изходящ 
контрол

Тест

Разработил:.............................................
(Име, фамилия, подпис)

Пояснителни бележки: 

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по
паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. 

2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година. 

3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на
часовете по училищен учебен план за съответния клас. 

4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на
учебното време. 

5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се
определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма. 

6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното
процентно разпределение. 

7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица. 

8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).  

9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на
изпълнението  на  учебната  програма  в  съответствие  с  предвиденото  в  раздел  „Дейности  за  придобиване  на  ключови  компетентности  и
междупредметни връзки“ на съответната учебна програма. 

10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може и да са
ориентирани върху цял раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите
дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на
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срочна  и  годишна  оценка  в  раздел  „Специфични  методи  и  форми  за  оценяване  на  постиженията  на  учениците“  на  съответната  учебна
програма.  

11. При  възникнали  обстоятелства  от  обективен  характер  годишното  тематично  разпределение  подлежи  на  изменение,  допълнение  и
преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при
спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината. 
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