
СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Входно ниво ............................................................................................. 6

	 	Компютърна	система	и	защита	на	данните	в	нея
  2.  Основни технически параметри на компонентите  

на компютърната система ....................................................................... 8
  3.   Средства и методи за защита на информация. Използване  

на антивирусни програми ..................................................................... 12

 Компютърна	текстообработка
  4.   Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи.  

Прехвърляне на данни между няколко текстови документа ............. 16
  5.   Създаване и оформяне на таблица със средствата на  

текстообработваща програма ............................................................... 20
  6.  Редактиране и форматиране на таблици ............................................. 24
  7.   Създаване, оформяне, форматиране и редактиране на таблици. 

Упражнение ............................................................................................ 28

 Обработка	на	таблични	данни
  8.  Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица ...... 30
  9.  Основни операции с клетки и области в електронна таблица .......... 34
  10.   Основни операции с клетки и области в електронна таблица. 

Упражнение ............................................................................................ 38
  11.  Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна 

на данни .................................................................................................. 40
  12.  Сортиране, търсене и замяна на данни. Упражнение ........................ 44
  13.   Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните. 

Копиране на диаграма в отделен лист в таблицата ............................ 46
  14. Диаграми. Упражнение ......................................................................... 50
  15. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея ........................... 52
  16. Таблиците в Word и Excel. Обобщение ............................................... 56

	 Звукова	и	видеоинформация
  17.  Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова  

информация ............................................................................................ 58

	 Компютърна	презентация
  18.  Създаване на презентация с вграждане на звукови и видеообекти .. 62
  19.   Използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици 

в презентация ......................................................................................... 66
  20.  Диаграми, графични схеми и таблици в презентация. Упражнение 70
  21. Запазване на презентация в различни файлови формати .................. 72
  22.  Представяне на презентация пред публика ......................................... 74
  23.  Проверка на наученото дотук. Примерни тестове .............................. 76



Означения, използвани в учебника

Важна информация. Обърнете внимание!

Практически задачи

Любопитно

След този урок

Въпроси и задачи

	 Работа	по	проект
  24.  Основни правила, фази и дейности при разработване на проект ..... 78
  25.   Начало на разработване на проект. Избор на тема и екип.  

Дейности. График. Упражнение ........................................................... 82
  26. Извършване на практическа дейност по проекта. Упражнение ........ 84
  27.   Използване на интернет и други източници на информация и  

ресурси за нуждите на конкретен проект. Зачитане на авторските  
права на готовите материали ................................................................ 86

  28.  Разработване на проект. Свързване на събраните материали  
с данни от интернет и други източници. Упражнение ....................... 88

  29. Защита на проект ................................................................................... 90
  30. Защита на проект. Подготовка на презентацията. Упражнение ........ 92
  31. Защита на проект. Представяне. Упражнение .................................... 94
  32. Проект. Обобщение ............................................................................... 95

	 Интернет
  33.  Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност ................ 96

  34. Обобщение ........................................................................................... 100
  35. Изходно ниво. Примерни тестове ...................................................... 102

 Използвани източници ...................................................................................... 104



Обработка на таблични данни46

Основни типове диаграми. Графична 
интерпретация на данните. Копиране на 
диаграма в отделен лист в таблицата

13.

	 Основното	предназначение	на	Excel	е	организирането	на	данни	
в	таблици,	извършване	на	изчисления	и	анализи	с	тях.	Графичното	
представяне	на	данни	осигурява	нагледност	и	по-лесно	възприемане	
на	връзките	между	табличните	данни.	За	тази	цел	се	използват	диа-
грамите	(графиките).
	 Обикновено	в	таблиците	се	разполагат	еднотипни	данни	от	свър-
зани	категории.	Например	данните	за	населението	на	България	може	
да	се	категоризират	по	градове	и	села,	по	области,	по	пол,	по	години	
или	някакви	други	категории.	
	 За	 всяка	 категория	могат	 да	 участват	 различен	 брой	 серии	 от	
данни.	Сериите	представляват	 свързани	по	някакъв	признак	 точки	
(клетки)	от	таблицата.	Например,	ако	категориите	за	населението	са	
за	град	и	село,	във	всяка	от	тях	може	да	присъстват	данни	за	жени	и	
мъже	поотделно.	Данните	за	мъжете	и	жените	съставят	две	серии	за	
избраните	категории.	

Основни типове диаграми

	 Основните	типове	диаграми	са	представени	като	бутони	в	групата	
Диаграми/Charts	на	раздела	Вмъкване/Insert.

Колонна	(Column)	–	при	нея	се	сравняват	стойностите	в	категориите.	
Категориите	се	изписват	по	оста	Х,	а	стойностите	–	по	оста	Y.	Този	
тип	диаграма	се	нарича	още	хистограма.	Полезни	са	за	показване	на	
промените	в	даден	период	или	сравняване	между	елементи.

Линейна	(Line)	–	поставят	се	маркери	за	всяка	стойност	от	дадена	
категория,	които	се	свързват	с	права	линия.	Използва	се	за	представяне	
на	промените	на	данните	във	времето	през	равни	интервали.

Кръгова	(Pie)	–	обикновено	се	използва	за	една	серия	от	данни,	сбо-
рът	от	стойностите	на	които	образува	едно	цяло	(приема	се	за	100%).	
Показва	процентния	дял	на	всяка	стойност	в	общия	сбор.

Графична интерпретация на данните

 В	табличен	вид	данните	се	записват,	като	имената	на	отделните	
категории	се	въвеждат	в	клетките	на	първата	колона,	а	имената	на	се-
риите	–	в	клетките	от	първия	ред	(или	обратно),	а	в	пресечните	клетки	
се	нанасят	конкретните	данни.
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	 В	таблицата	са	дадени	данни	за	живородените	деца	по	пол	(серии)	
за	годините	от	2012-та	до	2016-та	(категории).
	 За	да	се	направи	диаграма,	се	маркира	областта,	в	която	се	намират	
данните	(А3:С8).
	 В	 групата	Диаграми/Charts	 се	 кликва	 бутонът	на	желания	 тип	
диа	грама,	 например	Колонна/Column,	 и	 от	 галерията	му	 се	 избира	
конкретният	подтип	(например	Колонна с клъстери/Clustered Column).
	 В	конкретния	случай	на	листа	се	появява	диаграмата,	показана	
вляво.	Показва	се	и	нов	раздел	Инструменти за диаграма/Chart Tools 
с	три	подраздела:	Проектиране/Design, Оформление/Layout	и	Формат/
Format	за	допълнителни	настройки	на	диаграмата.	
	 Към	така	създадената	диаграма	могат	да	бъдат	добавяни	и	други	
данни	–	например	име	на	диаграмата	и	наименования	на	данните	по	
различните	оси,	както	и	таблица	с	изходните	данни.
	 Добавянето	на	подобна	информация	се	осъществява	в	подраздела	
Оформление/Layout с	инструментите	от	група	Етикети/Labels.
	 В	първоначално	създадената	диаграма,	вдясно	от	нея,	фигурира	
легенда.	Но	тя	може	да	бъде	премествана.	От	падащия	списък	на	бутона	
Легенда/Legend	се	избира	нейната	позиция	–	вдясно,	горе,	вляво	или	
отдолу,	като	при	това	диаграмата	се	преоразмерява.
	 За	добавяне	на	 заглавие	на	диаграмата	 се	 кликва	 върху	бутона	
Заглавие на диаграма/Chart Title	и	се	избира	един	от	двата	варианта:
 • Центрирано наслагване на заглавия/Centered Owerlay Title	–	при	
този	избор	заглавието	се	разполага	върху	диаграмата,	в	горната	ѝ	част;
 • Над диаграмата/Above Chart	–	заглавието	се	поставя	в	горната	
част,	над	диаграмата,	а	тя	се	преоразмерява.
	 След	направения	избор	на	съответното	място	в	диаграмата	се	по-
явява	контейнер,	в	който	се	написва	желаното	заглавие.
	 За	надписи	на	осите	се	кликва	върху	бутона	Надписи на осите/
Axis Title.	Предлага	се	избор	за	хоризонталната	или	вертикалната	ос.
	 При	хоризонталната	ос	единствената	възможност	е	надписът	да	
бъде	поставен	под	нея.
	 При	вертикалната	ос	вариантите	са	три:	надписът	да	е	завъртян	на	
90°	обратно	на	часовниковата	стрелка,	да	е	изписан	вертикално	или	
да	е	хоризонтален.
	 Както	при	 заглавието,	 надписите	на	 осите	 също	 се	изписват	 в	
добавените	контейнери,	 а	форматирането	на	шрифта	може	да	бъде	
променено.
	 За	легендата	и	изброените	надписи	съществуват	и	допълнителни	
опции	за	форматиране,	които	могат	да	бъдат	извикани	с	двукратно	
кликване	 върху	 контейнера	или	 с	 кликване	на	Форматиране на.../
Format...	от	контекстното	меню	за	съответния	контейнер.
	 Гореизброените	елементи	на	диаграмата	могат	да	бъдат	премества-
ни	или	премахвани,	като	се	маркира	контейнерът	и	се	изтрие	(клавиш	
Delete	или		Backspace).

 По осите на 
диаграмите обикновено се 
използват скали – редици 
от числа, описващи някой 
от параметрите на 
изобразеното явление.
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Копиране на диаграма в отделен лист

 При	първоначално	създаване	диаграмата	се	разполага	на	текущия	
лист.	Но	тя	може	да	бъде	копирана	на	отделен	лист	или	премествана.
 За	копиране	на	диаграма	на	отделен	лист	се	кликва	в	таблицата	с	
данните	или	върху	диаграмата.	С	десен	бутон	на	мишката	се	щраква	
върху	етикета	на	работния	лист	и	от	контекстното	меню	се	избира	
Вмъкване/Insert.	В	 прозореца	Вмъкване/Insert	 се	 кликва	 двукратно	
върху	иконата	Диаграма/Chart	или	тя	се	маркира	и	се	потвърждава	с	
OK.	Преди	текущия	лист	се	добавя	лист	с	диаграмата	с	име	Диаграма1/
Chart1	(ако	до	момента	не	е	вмъквана	такава)	или	с	поредния	ѝ	номер.	
Тя	остава	и	на	листа,	на	който	е	създадена	първоначално.	
	 За	преместване	на	диаграма	в	раздел	Проектиране/Design	се	кликва	
върху	бутона	Преместване на диаграма/Move Chart.	Oтваря	се	диа-
логовият	прозорец	Преместване на диаграма/Move Chart,	в	който	се	
избира:
	 –	страница,	на	която	да	се	премести	диаграмата	от	списъка	Обект 
в:/Object in:	–	диаграмата	ще	се	премести	на	избрания	работен	лист;
	 –	Нов лист:New sheet:	–	създава	се	нов	лист	преди	текущия	с	име,	
което	е	името	в	полето	Нов лист:/New sheet.
	 Както	сочи	и	името	на	действието,	диаграмата	не	остава	на	листа,	
на	който	е	създадена.

1. Хистограма

Площ, млн. km2

Вода 361,26
Суша 148,84

висше средно
СЗ 104 8
СЦ 193 32
СИ 157 20
ЮИ 151 15
ЮЗ 580 105
ЮЦ 195 49

	 В	таблицата	са	дадени	данни	за	пер-
сонала	на	библиотеките	в	България	през	
2016	г.	по	степен	на	образование	за	съот-
ветния	 район:	СЗ	 –	Северозападен,	СЦ	
–	Северен	централен,	СИ	–	Североизто-
чен,	ЮИ	–	Югоизточен,	ЮЗ	–	Югозапа-
ден,	ЮЦ	–	Южен	централен.

	 Направете	хистограма	(колонна	диаграма)	за	сравняване	на	стой-
ностите	за	отделните	райони.
	 Отворете	нова	работна	книга	и	направете	таблицата.	Маркирайте	
я	и	в	раздел	Вмъкване/Insert	кликнете	върху	Колонна/Column	и	избе-
рете	подвид.	При	желание	поставете	заглавие	и	надпишете	осите.
 
2.   Кръгова диаграма

	 В	 таблицата	 са	 дадени	 данни	 за	 разпределението	 на	 сушата	 и	
водата	 на	 земната	 повърхност.	 Направете	 кръгова	 диаграма,	 която	
илюстрира	това	разпределение.
	 Маркирайте	таблицата	и	в	раздел	Вмъкване/Insert	кликнете	върху	
Кръгова/Pie	и	изберете	подвид.
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Знаете основните типове диаграми и тяхното предназначение.

Избирате подходящ вид диаграма за представяне на данни и я 
оформяте.

Можете да задавате основни и допълнителни елементи към диа-
грамите.

Умеете да интерпретирате данни от графики.

Различавате работен лист с таблица и лист с графика.

1.   Кои са основните типове диаграми?

2.    Какво е предназначението на колонната диаграма?

3.    За какво се използва линейната диаграма?

4.    Какво е специфично за кръговата диаграма?

5.    Направете кръгова диаграма, която отразява дела на момиче-
тата и момчетата във вашия клас.

През 1790 г. Уилям Плейфеър – инженер 
и икономист, публикува първата графи-
ка, базирана на данни. Това той прави в 
своята книга „Търговски и политически 
атлас”. За да представи икономиката 
на Англия през 18. век, той използва по-
знати ни от съвременните диаграми 
елементи – колони, линии, хистограми.

	 Към	направената	диаграма	можете	да	добавите	етикети	на	дан-
ните,	т.е.	на	диаграмата	да	се	показват	и	данните	за	съответната	ка-
тегория.	 Това	 става,	 като	 от	 група	 Етикети/Labels	 на	 подраздела	
Оформление/Layout	 кликнете	 върху	 Етикети на данни/Data Labels  
и	изберете	мястото,	на	което	да	бъдат	те.	С	малка	промяна	на	шрифта	
им	диаграмата	би	могла	да	изглежда	по	показания	начин.

3.  Линейна диаграма

	 На	9	 години	Георги	бил	висок	121	cm,	на	10	–	125	cm,	на	11	–	
133	cm,	на	12	–	142	cm,	на	13	–	147	cm,	и	на	14	–	157	cm.	Направете	
линейна	диаграма,	която	да	отразява	растежа	на	Георги	през	години-
те.	
	 Направете	таблица,	като	на	първия	ред	от	втората	клетка	нататък	
запишете	годините,	на	втория	ред	в	първата	клетка	запишете	„Геор-
ги“,	а	в	следващите	–	ръста	за	съответните	години.
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Използване на диаграми, графики, 
графични схеми и таблици в презентация

19.

	 Досега се научихте да поставяте таблици в Word и диаграми в 
Excel. Таблици и графики могат да се използват и в презентациите за 
по-ясно представяне на информация в обобщен вид.
 Съществува още една група обекти, предназначени за онагледяване 
на взаимовръзките на отделните елементи на дадена система. Това са 
графичните схеми или графиките SmartArt.
 Презентацията обичайно е последен етап от процеса на проуч-
ване, изследване или разработване на някакъв продукт. Създават се 
множество документи с текст, описващ хода на процеса, електронни 
таблици с изчисления и диаграми и други материали. В представяне - 
то би следвало да се включат някои от тях.

Използване	на	таблици

 Когато таблица е предварително създадена в Word или Excel, тя 
може да бъде копирана и поставена в слайд. За допълнителното ѝ 
оформление се използват инструментите от раздел Инструменти за 
таблица/Table Tools. 
 За вмъкване на нова таблица в Power Point се използва Вмъкни 
таблица/Insert Table от кутията с инструменти в контейнер за 
съдържание. Ако такъв не присъства на слайда, се използва бутонът 
Таблица/Table от раздел Вмъкване/Insert. Както и в Word, тук може 
да се избере таблица с желания размер или да се използва опцията 
Вмъкване на таблица/Insert Table, за да се посочи конкретният брой 
редове и колони.
 Бутонът Таблица/Table предлага и опцията Начертай таблица/ 
Draw Table. При първоначалното му използване се очертават само гра-
ниците на таблицата, а с повторно избиране става нейното разделяне 
на клетки.

Добавяне	на	диаграма

 Диаграмите онагледяват количествени отношения, сравнения 
между елементи, промени на данните във времето, процентен дял на 
даден елемент от общо цяло.
 Освен основните видове (колонна, линейна и кръгова, познати ви 
от Excel), съществуват и други диаграми. Някои от тях са:
 • Борсова/Stock – илюстрират колебанията на различни показатели;
 •  Пръстеновидна/Doughnut – подобно на кръговите показват части 

от цялото, но могат да имат повече от една серия от данни;



Компютърна презентация 67

 •  Радарна/Radar – сравняват сумарните стойности на няколко серии 
от данни.

 За вмъкване на диаграма в слайд в раздел Вмъкване/Insert от гру-
пата Илюстрации/Illustration се използва бутонът Диаграма/ Chart.  
При щракване върху него се отваря прозорецът Вмъкване на диаграма/
Insert Chart, от който се избира желаният тип и подтип и се потвърж-
дава с OK. Примерна диаграма се разполага на слайда и се отваря 
прозорец на Excel. В него се попълват данните, като промяната им 
веднага се отразява на диаграмата. След приключване прозорецът на 
Excel се затваря.
 Ако диаграмата е предварително направена в Excel, тя може да 
бъде копирана оттам и поставена в слайда.

Графични	схеми

 Схемите се използват за показване на взаимовръзки. Вмъкването 
им става, като раздел Вмъкване/Insert в група Илюстрации/Illustration 
се кликва бутона SmartArt.
 Налични са различни типове, от които:

 • Циклична/Cycle – изобразява непрекъсната после-
дователност от етапи, задачи или стъпки;

 • Съставен/Process – показват последователните 
стъпки в даден процес;

 • Йерархия (организационна)/Herarchy – показва 
йерархичната структура на дадена организация;

 • Базова на Вен/Basic Venn – тя е подтип на тип 
Зависимост/Relationship и представя принадлежността 
на елементите от дадена група към признак или идея;
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 • Пирамида/Pyramid – илюстрира пропорционални, взаимосвърза-
ни или йерархични зависимости, в които най-големият компонент е в 
основата (пирамида) или е най-отгоре (обърната пирамида).
 Графичните схеми са предвидени за текстова информация, затова 
в тях присъстват текстови контейнери, в които тя се попълва. Форма-
тирането на текста може да бъде променяно по желание.
 След поставяне на графична схема се отваря раздел Инструменти 
за SmartArt/SmartArt Tools с подраздели Проектиране/Design и Формат/
Format, чрез които се променят съответно стиловете на графичната 
схема и на отделните ѝ елементи.

Анимация	на	елементи	от	диаграми	и	схеми

 За по-ефектното представяне на диаграмите и схемите може да 
се използва анимация. Инструментите за това се намират в раздела 
Анимация/Animation.
 В галерията на групата Анимация/Animation има четири типа 
анимационни ефекти – Въвеждащи/Entrance, Акцентиране/Emphasis, 
Завършващи/Exit и Траектория на движение/Motion Paths. За да  
бъдат приложени, диаграмата/схемата се маркира и се избира ефект. 
Още при посочването му той се изпълнява.
 В зависимост от избрания ефект се предлагат допълнителни на-
стройки чрез менюто на бутона Опции за ефекти/Effect Options. Някои 
от тях са различни за диаграмите и графичните схеми.
 Основните опции за ефекти при диаграмите са:
 – Като един обект/As One Object – ефектът се прилага за диагра-
мата като цяло;
 – По серия/By Series– последователно за всяка серия;
 – По категория/By Category – последователно за всяка категория 
(както е показано на картинката по-долу);
 – По елемент в серия/By element in Series – последователно за 
всеки елемент от всяка серия;
 – По елемент в категория/By element in Category – последователно 
за всеки елемент от всяка категория.
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 В зависимост от типа на графиката част от тези опции е възможно 
да отсъстват или да са различни, а в зависимост от ефекта може да се 
предлагат допълнителни настройки.
 Основни опции при графичните схеми са:
 – Като един обект/As One Object – ефектът се изпълнява за схе-
мата като цял обект;
 – Всичко наведнъж/All at Once – ефектът се прилага едновременно 
към всеки блок от схемата (като показаното на картинката вляво);
 – Eдно по едно/One by One – прилага се последователно за всеки 
блок от схемата.

Съхраняване	на	обекти	от	презентация	в	различни	
графични	формати

 Обектите от презентация (текстови контейнери, диаграми, гра-
фични схеми и др.) могат да бъдат съхранявани в различни графични 
формати. Това е удобно за намаляване обема на файла на презентаци-
ята, както и за публикуването на тези обекти в интернет.
 За да се съхрани обект в различен графичен формат, е необходимо 
той да се копира. След копирането му в раздел Начало/Home от ме-
нюто на бутона Постави/Paste се избира Специално поставяне/Paste 
speciale. Отваря се прозорецът Специално поставяне/Paste speciale, от 
който се избира желаният формат. Там основно присъстват познатите 
ви формати .gif, .png, .jpg. Тяхното предназначение ви е добре известно.

Можете да избирате подходящи диаграми за представяне на инфор-
мация в обобщен вид.

Умеете да избирате подходящи анимации на елементи от диаграми 
и графики.

Знаете как да съхранявате обекти от презентация в различни гра-
фични формати.

1.  Какво показват диаграмите?

2. За какво се използват графичните схеми?

3.  Какви типове анимационни ефекти могат да се прилагат към 
диаграмите и графиките или техните елементи?

Първият продукт на Microsoft, който позволява вмъкването на ани-
мирани фигури – сфери, пирамиди, кръгове, квадрати и др., е прило-
жението PowerPoint от пакета Microsoft Office XP. Той се появява на 
пазара на 31.03.2001 г. Наследник е на Office 2000 и предшественик 
на Office 2003, в който има някои подобрени и доразвити функцио-
налности и незначителни изменения на интерфейса.




