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 Учебникът по „Компютърно моделиране и информационни 
технологии за 6. клас“ е изготвен в съответствие с учебната про-
грама на МОН от 2020 г.
 Разделите за операционната система, компютърната тексто-
обработка, обработката на таблични данни, работата с графич-
ни изображения и компютърната презентация са разработени на 
версии на офи циално разпространените в училищата продукти 
на Microsoft – Windows и MS Office.
 Разделът за компютърното моделиране е базиран на паралела 
между изучавания досега език за блоково програмиране Scratch 3 
и един от най-популярните езици от високо ниво Python.
 Помощните материали се намират на сайта на издателство 
„Архимед“ на адрес www.arhimedbg.com.

https://arhimedbg.com/
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Входно ниво. Примерeн тест1.

Входно ниво

1.  Радиобутоните служат за:

 А) регулиране на звука
 Б) алтернативен избор
 В) възпроизвеждане на звук.

2.  Не може да е име на файл:

 А) гума.docx
 Б) 31_dec.avi
 В) test:2.xls

3.  Вярното твърдение е:

 А) сайтът съдържа страници
 Б) страниците съдържат сайтове
 В)  страницата и сайтът са едно и 

също нещо.

4.  Пикселите са характерни за:

 А) векторните изображения
 Б) растерните изображения
 В) аналоговите изображения.

5.   Цветовете на монитора и телеви-
зора се образуват при смесването 
на:

 А) червен, син и жълт цвят
 Б) оранжев, син и лилав цвят
 В) червен, зелен и син цвят.

6.   Промяна на текст в текстово поле 
в Paint може да се извърши:

 А)  само докато сте в текстовото 
поле

 Б) само преди да съхраните файла
 В) по всяко време.

7.  От дадените инструменти не е за 
обработка на векторни изображе-
ния:

 А)  Б)  В) 

8.  За чертане на триъгълник не служи 
скриптът:

 А) 

 Б) 

 В) 

9.  Ако Kvadrat е подпрограма за черта-
не на квадрат, с кода

 
 ще се начертае фигурата:

 А) 

 Б)  В) 
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10.  Стойността на а1 след изпълнение-
то на програмата

 

 
  ще бъде:

 А) 5 Б) 10 В) 15.

11.  Ako a = 38, b = 17 и c = 45, в резултат 
на изпълнение на алгоритъма

 

а > b m = a

НE

ДА
а > c

b > c

НE

ДА

НЕ m = с

ДА

m = b

  стойността на т ще бъде:

 А) 45 Б) 38 В) 17.

12.  Ако списъкът chisla е празен, след 
изпълнение на скрипта

 

    дължината му ще бъде:

 А) 0 Б) 3 В) 4.

13.  Ако списъкът chisla (от предишния 
въпрос) е празен, след изпълнение на 
скрипта стойността на последния 
му елемент ще бъде:

 А) 128 Б) 2 В) 32.

14.   Последователност от букви и цифри, 
ограничена от двете страни със 
служебни символи, е:

 А) ред Б) дума В) абзац.

15. Не е текстов файлът:

 А) песен.doc
 Б) 2233.rtf
 В) text.bmp

16.   В групата на скритите символи е 
символът:

 А) ¶ Б) ^ В) @

17.   Пресичането на колона и ред в Excel 
образува:

 А) поле
 Б) клетка
 В) адрес.

18.   Графичният начин за представяне 
на зависимостта между данните се 
нарича:

 А) таблица
 Б) слайдшоу
 В) диаграма.

19.   Полетата за разполагане на за-
главия, текст, таблици и т.н. в 
PowerPoint се наричат:

 А) контейнери
 Б) слайдове
 В) блокове.

20.  Слайдшоу се нарича:

 А) подреждането на слайдовете
 Б) демонстрирането на презентация
 В) прожектирането на клип.
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Основни единици за измерване  
на информация

2.

	 Информатиката	използва	свои	специфични	единици	за	измерване	
на	обемите	информация.

	 Най-малката	единица	е	бит	(bit).	Името	произлиза	от	английското	
наименование	на	двоична	цифра	–	Binary Digit.	Означава	се	с	малка	
латинска	буква	b.	Битът	може	да	има	само	две	стойности	–	0	и	1.	Мо-
жете	да	си	го	представите	като	„да“	или	„не“,	„свети“	или	„не	свети“,	
„истина“	или	„лъжа“	и	т.н.	
	 В	 компютърните	 устройства	 битът	 обикновено	 е	 наличие	 на	
електрическо	напрежение	в	някакъв	елемент	за	1	или	отсъствието	му	
за	0.
	 Следващата	единица	е	байт	 (byte).	Името	е	използвано	за	пръв	
път	 от	 Вернер	 Бухолц	 през	 1957	 г.,	 по	 време	 на	 проектирането	 на	
компютъра	IBM	7030.	Означава	се	с	главна	латинска	буква	B.	Прие-
то	е	един	байт	да	се	равнява	на	8	бита.	Лесно	може	да	се	пресмет-
не	 колко	 са	 възможните	 му	 стойности.	 Един	 бит	 има	 2.	 Съвкуп-
ност	от	два	бита	има	2	 .	 2	=	4	 стойности,	 три	бита	–	2	 .	 2	 .	 2	=	8,	
и	 т.н.	По	 този	 начин	 се	 изчислява,	 че	 1	 байт	може	 да	 има	 една	 от	 
256	стойности.	По-късно	през	годината	в	уроците	по	математика	ще	
видите,	че	за	това	се	използва	и	записът	28	=	256.	Той	означава,	че	чис-
лото	2	(основата)	се	умножава	само	по	себе	си	8	пъти	(8	е	степента).
	 А	каква	е	идеята	един	байт	да	съдържа	8	бита	и	да	има	256	стой-
ности?	Тя	е	исторически	обусловена	и	се	състои	в	това,	че	е	доста	- 
т	ъ	чно	всеки	символ	да	се	запише	със	свой	уникален	код	в	един	байт.	
Затова	разглеждайте	съдържанието	на	един	байт	като	един	символ.	
Например	текстът	ЛОСТ	се	побира	в	4	байта,	а	ЛОСТ	И	МАКАРА –	
в	13.	Защо	ли?	Много	просто	–	интервалът	също	е	символ.

Л О С Т

Л О С Т И М А К А Р А

	 Съвременните	компютърни	системи	притежават	средства	за	съх-
ранение	и	обработка	на	огромни	обеми	от	данни.	Поради	това,	макар	
и	основни,	единиците	бит	и	байт	не	са	удобни	за	означаването	им.	
(Представете	си,	че	трябва	да	изпишете	разстоянието	от	Земята	до	
Слънцето	в	метри...)	Ето	защо	в	информатиката	се	използват	значи-
телно	 по-големи	 единици,	 производни	 на	 основните.	 Всички	 те	 са	
кратни	на	2,	тъй	като	в	основата	на	обемите	данни,	които	те	изразяват,	
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*  Международна нетърговска организация за стандартизация в областта на електрическите, 
електронните и смесените технологии.

стоят съвкупности от битове, всеки от които има само 2 стойности. 
Единиците, които е необходимо да познавате, са следните:

 1 килобайт (1 КВ)  =  1 024 байта  или   210 байта 
   (около половин страница текст);

 1 мегабайт (1 МВ)  =  1 024 килобайта  или   220 байта 
   (приблизително една книга);

 1 гигабайт (1 GB)  =  1 024 мегабайта  или   230 байта 
   (около един игрален филм);

 1 терабайт (1 ТВ)  =  1 024 гигабайта  или   240 байта 
    (всички книги от една голяма библиотека, 

преписани в текстови файлове);

 1 петабайт (1 РВ)  =  1 024 терабайта  или  250 байта
   (според едно изследване от 2007 г. диги-

талната (цифровата) информация в цяла 
България е била под 1 петабайт, а от дру-
га страна, най-голямата търсачка в интер-
нет про странството обработва дневно над  
30 пе та байта информация);

 1 ексабайт (1 EB)  =  1 024 петабайта  или  260 байта
    (според някои статистики в 5 EB могат да се 

поберат всички думи, използвани някога от 
човечеството);

  1 зетабайт (1 ZB) = 1 024 ексабайта или 270 байта
    (според изчисления на учени, ако се приеме, 

че обемът на една водна чаша от 300 ml е 
1 GB, то обемът на Великата китайска стена 
е 1 ZB) и т.н.

 Може би вече ви е направило впечатление едно терминологично 
несъответствие: един КИЛОграм се състои от 1 000 грама, един 
КИЛОметър има 1 000 метра, а един КИЛОбайт съдържа 1 024 бай-
та... Проблемът е възникнал отдавна и се корени в близостта на 
числото 1 000 (което дава името на десетичната приставка КИЛО и е 
103) и числото 1 024 (което е 210).
 През 1999 г. Международната електротехническа комисия* прави 
опит да отстрани объркването и създава двоични приставки, които 
напомнят на десетичните. При тях втората сричка е „би“ и произлиза 
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от бинарно (двоично). Така 210 = 1 024 байта, които сега се означават 
като килобайт, би трябвало да се наричат кибибайт. По същия начин 
220 следва да е не мегабайт, а мебибайт, 230 – не гигабайт, а гибибайт, 
и т.н. Засега тази терминология не е навлязла широко в областта на 
компютърните технологии.

 Направете съпоставка между някои носители на информация. 
Обичайно е твърд диск да е не по-малко от 1 TB. На пазара не са ряд-
кост USB флашпамети с обем 512 GB*. Оптичните дискове (които са 
поели пътя към музея) могат да съберат съответно за DVD 4.7 GB, а 
за CD 700 МВ. За сравнение, вече изчезналата дискета, която е изо-
бразена на бутона Съхрани в Windows и всички приложения от Office, 
събира нищожните 1.44 МВ.
 От друга страна, не бива да се забравя, че компютърът на модула 
на космическия кораб „Аполо 11“, направил първото кацане на 
Луната на 20.07.1969 г., е разполагал с приблизително... 64 KB. Не е 
грешка, наистина е имал памет от 64 килобайта. Ето как е изглеждала 
тя:

*  Хардуерът в компютърните системи се развива стремително бързо. В момента на 
преподаване на този урок стойностите може да са много по-големи.

 Примерът показва, че е важен не само обемът на паметта, а и 
разумният начин, по който софтуерът я използва. Как се постига това 
се изучава в предмета „Информатика“.

1.	 Сравняване	на	обеми	памет

 Пресметнете приблизително колко пъти обемът на едно CD над-
хвърля паметта на компютъра, помогнал на „Аполо 11“ да кацне на 
Луната. 
 Знаете, че оптичният диск CD има капацитет 700 MB (колкото е 
обемът на един филм) и че 1 MB = 1 024 KB. В такъв случай капаци-
тетът на едно CD e 700 х 1 024 или 716 800 KB. Като се раздели тази 
стойност на 64 (паметта на „Аполо“), се получава приблизително  
11 200 пъти (!!!).
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За лавинообразното нарастване на информацията в световен мащаб 
свидетелства следният факт, цитиран от Уикипедия. Анализатори 
от Калифорнийския университет са установили, че на човечеството 
са били необходими 300 000 години, за да създаде първите 12 екза-
байта информация, но вторите 12 екзабайта са създадени само за 
следващите две години.

1. Коя е най-малката мерна единица за информация?
2. Колко стойности има 1 бит?
3. Колко бита има в 1 байт?
4.  Защо мерните единици за количество информация са кратни на 

2?
5.  На колко байта са равни 2 МВ?
6. Кое е повече – 1 кибибайт или 1 килобайт?
7.  Кое е повече – 4.7 GB или 700 МВ?

2.	 	Пресмятане	на	необходимия	обем	памет	за	съхраняване		
на	текст

	 Със	знанията,	получени	от	този	урок,	изчислете	приблизително	
колко	символа	се	разполагат	в	2	страници	текст.	
	 Помните,	че	 един	символ	 (буква,	препинателен	 знак,	интервал)	
се	побира	в	1	байт	(1	B),	а	1	KB	се	равнява	приблизително	на	написа- 
ното	на	половин	страница.	В	такъв	случай	2	страници	текст	ще	се	съ-
берат	в	4	KB	или	1024	B	×	4	=	4	096	B	≈	4	100	символа.	Тази	стойност	
е	съвсем	условна	и	зависи	от	размера	на	шрифта,	междуредието	и	т.н.

И още нещо, свързано с битовете
Навсякъде около нас на различни носители могат да се видят изобра-
жения, подобни на това от илюстрацията. Това е код, наречен QR 
код. Той е подобен на баркода, но за разлика от него е в 2 измерения, 
поради което събира много повече информация. Съдържа до 177 реда 
и до 177 колони, или до 31 329 квадратчета, които могат да бъдат 
черни или бели (или в 2 други различаващи се цвята). С други думи, 
всяко квадратче може да има точно 2 стойности и на практика 
са познатите ви битове. Разположението на черните и белите 
квадратчета в огромен брой комбинации позволява да се съхранява 
всевъзможна информация – текст, интернет адрес, потребителско 
име и парола, електронна поща и т.н.
Разчитането на съдържанието става със специални четци, а в 
частност – и със съвременните смартфони. Ако разполагате с та-
кова устройство и необходимото приложение, щом го насочите към 
илюстрацията, ще видите, че в нея е кодиран текстът Компютърно 
моделиране и информационни технологии за 6. клас.
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Операционна система. Носители  
на информация и файлови формати

3.

Операционна система

Операционната система (ОС) е основната част от компютърния 
софтуер. Тя управлява работата на устройствата в компютърната сис-
тема и обслужва изпълнението на останалите програми, като разпре-
деля хардуерния ресурс между тях. Освен това тя предоставя на по-
требителя средства за общуване с компютъра.

Windows е многозадачна операционна система – в нея могат да 
работят едновременно няколко приложения. Тя е с графичен потре-
бителски интерфейс (начин на общуване), чиито елементи са пред-
ставени на екрана под формата на графични изображения, които се 
командват предимно чрез въздействие с мишката.

Основен отличителен белег на Windows са прозорците (оттам идва 
и името на операционната система). Те предоставят потребителския 
интерфейс на различните приложни програми. С него приложенията 
се управляват сравнително еднотипно чрез менюта и диалогови про-
зорци. Това създава голямо удобство на потребителя, тъй като опро-
стява действията му, намалява възможността за грешки и е безценно 
при започване на работа с напълно непознато приложение.

Настройка на операционната система 
на ниво потребителски интерфейс

 Универсалният и изключително мощен инструмент за промяна 
на настройките на Windows е Контролният панел. Чрез него се упра-
вляват обликът и начинът на работа на операционната система. Но 
невинаги е необходимо да се прибягва до тази „тежка артилерия“. 
Някои параметри могат да се променят и с по-прости средства.
 Възможно е полезни настройки на потребителския интерфейс да 
се направят в менюто Старт, откъдето се стартират най-често из-
ползваните приложения, както и Лентата на задачите, която позна-
вате от миналата година.  

Меню Старт и 
Лента на задачите
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На	тези	места	обикновено	се	налага	да	се	добави	нов	бутон	за	някое	
приложение	или	по-рядко	–	да	се	премахне	излишен.	И	в	двата	случая	
това	 се	извършва	 с	помощта	на	 контекстното	меню,	 отварящо	 се	 с	
десния	бутон	на	мишката.	

Носители	на	информация

	 Първоначално	хората	са	пазели	само	в	паметта	си	своите	знания	
и	са	ги	споделяли	устно.	С	нарастването	на	обема	на	познанията	това	
е	станало	недостатъчно.	Потребността	да	се	разменят	и	съхраняват	
все	повече	сведения	е	предизвикала	появата	на	писмеността.
	 Писмена	 информация	 е	 оставяна	 върху	 различни	 материали	 –	
каменни	повърхности,	глинени	плочки,	папирус	и	пергамент,	а	впо-
следствие	–	на	хартия.	Днес	те	могат	да	се	видят	в	музеите.	Всички	
тези	предмети	са	носители	на	информация	и	позволяват	да	се	възста-
нови	картината	на	живота	през	различни	периоди	от	развитието	на	
човечеството.
	 Част	от	носителите	на	информация,	използвани	в	компютърните	
технологии,	също	могат	да	се	видят	само	в	музеите.	Сред	тях	са	пер-
фолентите	и	перфокартите,	а	вече	и	дискетите.
	 Припомнете	си	основните	носители	на	информация,	с	които	се	
запознахте	миналата	година:
	 –		твърд	диск	HDD	 (от	Hard	Disk	Drive)	или	SSD	 (от	Solid-State	

Drive);
	 –	външен	твърд	диск,	който	също	е	HDD	или	SSD;
	 –		оптични	дискове	(CD	или	DVD),	само	за	четене	или	допускащи	

и	запис;
	 –	външна	флашпамет;
	 –	флашкарта.

1.		 	Поставяне	на	бутон	в	менюто	Старт	или		
на	Лентата	на	задачите

	 Кликнете	 върху	 основния	 бутон	 Старт.	 Отваря	 се	 менюто	
Старт.	В	списъка	вляво	намерете	приложението,	чийто	бутон	искате	
да	 се	 появи.	 Кликнете	 върху	 него	 с	 десен	 бутон	 и	 от	 отворилото	
се	 контекстно	 меню	 изберете	 Закачи към Старт	 или	 Закачи към 
лентата на задачите.	Нужният	ви	бутон	вече	е	факт.

2.		 	Премахване	на	бутон	от	менюто	Старт	или		
от	Лентата	на	задачите

	 Кликнете	 с	 десен	 бутон	 на	мишката	 върху	 излишния	 бутон	 от	
менюто	 Старт	 или	 на	 Лентата на задачите.	 В	 отворилото	 се	
контекстно	 меню	 изберете	 Откачване от „Старт“,	 респективно	
Откачи от лентата на задачите.	Ненужното	е	отстранено.
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	 Всички	 тези	 носители	 на	 информация	 се	 използват	 по	 един	 и	
същи	начин	 за	 създаване	 на	файлови	 структури,	 съдържащи	 голям	
брой	папки	и	файлове.	Те	стават	достъпни	за	работа	с	Файловия ме-
ниджър,	работата	с	който	познавате	от	5.	клас.	Действията	могат	да	
бъдат	извършвани	независимо	от	това	на	кое	устройство	се	намират	
елементите	от	структурата	(папки	или	файлове)	и	на	кое	се	премест-
ват	или	копират.

Файлови	формати

	 Файловият	формат	определя	начинa	за	подреждане	и	записване	
на	информацията	във	файла,	представена	в	битове	(нули	и	единици).	
Аудио-,	видео-,	текстова	и	друга	информация	се	записва	посредством	
различни	файлови	формати.
	 Форматът	на	един	файл	може	да	бъде	установен	по	разширението	
му.	Както	знаете,	тъкмо	по	него	и	операционната	система	разпознава	
файловия	формат.	
	 Възможно	 е	Файловият мениджър	 да	 е	 настроен	 така,	 че	 раз-
ширението	 на	 файловете	 да	 е	 скрито	 (файлът	 изглежда	 така:	 

).	За	да	се	виждат	разширенията,	в	програмата	за	уп-
равление	на	файловата	система	в	раздел	Изглед	от	групата	Показва-
не/Скриване	се	поставя	отметка	в	полето	Разширения на имената на 
файловете,	а	в	групата	Оформление	се	избира	По-подробно.	Сега	се	
виждат	пълните	имена	на	файловете	(файлът	от	горния	пример	вече	
е	 ).
	 Разгледайте	разширенията	в	имената	на	основните	файлови	фор-
мати	(в	случая	знакът	*	заменя	същинската	част	на	името	на	файла),	
както	 и	 иконите	 им,	 които	 правят	 по-лесно	 тяхното	 разпознаване.	
Знаете,	че	можете	да	сменяте	изгледа	на	десния	панел	на	Файловия 
мениджър	чрез	бутоните	в	долния	десен	ъгъл	на	прозореца,	при	което	
иконите	се	увеличават	или	намаляват.	Това	може	да	стане	и	с	бутони-
те	в	групата	Оформление на	раздела	Изглед	в	горната	част	на	прозо-
реца.

Разширенията	например	са:
*.exe	 –	 изпълним	 файл,	 компютърна	 програма.	 Иконата	 на	

приложението	се	създава	от	автора	му;
*.doc, *.docx	–	текстов	файл,	създаден	с	приложението	Word.	При	

увеличаване	на	иконата	се	вижда	доминиращата	буква	W;
*.xls, *.xlsx	–	електронна	таблица	и	графика,	изработена	посред-

ством	приложението	Excel.	Съвсем	естествено	в	иконата	се	откроява	
буквата	E;
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*.ppt, *.pptx, *.pps, *.ppsx	–	компютърна	презентация,	изготвена	
с	PowerPoint.	При	увеличаване	на	иконата	в	нея	се	появява	първият	
слайд	от	презентацията;

*.bmp,	 *.gif,	 *.tif,	 *.jpg	 –	 файлове,	 съдържащи	 изображение,	
изготвено	 с	 фотоапарат,	 смартфон	 или	 програми	 от	 типа	 на	 Paint.	
При	 повечето	 от	 тези	 формати	 увеличената	 икона	 представлява	
съдържащото	се	във	файла	изображение;

*.mp3, *.wav –	 аудиофайлове,	 съдържащи	 звукови	 данни,	 при	
които	иконата	символизира	носител	на	звукова	информация;

*.avi, *.mpg	 –	 видеофайлове,	 съдържащи	 визуални	 и	 звукови	
данни.	Увеличената	икона	представлява	кадър	от	филма	или	клипа.

Имайте	предвид,	 че	изброените	файлови	формати	 са	 само	при-
мери.	В	действителност	те	са	много	повече	от	посочените	(особено	
тези	на	аудио-	и	видеофайловете).

Дотук разгледахте носители на информация, свързани с човека. 
Това е доста непълна картина. Припомнете си, че миризмите, кои-
то ви таят из въздуха, носят информация на хищника за посоката 
и разстоянието до плячката му. Танцът на пчелите на никого (с 
изключение на някои специалисти) нищо не говори, но с него те без-
погрешно си предават информация за мястото, където има много 
медоносни цветя. И нещо изключително важно – познатата ви като 
термин ДНК* съдържа генетичната информация за биологичното 
развитие на всички живи същества, в т.ч. и растенията.

Молекула на ДНК

1.  Какво представлява операционната система?

2.  Как се поставя бутон в лентата на задачите?

3.  Как се отстранява бутон от менюто Старт?

4.		 	Избройте 2 разширения на имена на файлове, съдържащи изо-
бражения.

5.  Какво е разширението на текстов документ, изготвен с Word?

6.  С кое приложение е създаден файлът с разширение .ppt?

*	 	Това	всъщност	е	трудната	за	произнасяне	дезоксирибонуклеинова	киселина.
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Въвеждане на текст, съдържащ специални 
знаци и символи

4.

Въвеждане на текст, съдържащ 
специални знаци и символи

 Често при въвеждане на текст се налага да се използват символи. 
Някои от тях липсват на клавиатурата. Такива са например символите 
на валути (€, £, ¥), много букви от азбуките на различни езици (Ç, ä, 
ê, ş), както и Unicode* знаци. 
 Има и група специални знаци, които могат да се вмъкват в текста. 
По-често използваните от тях са различни тирета и интервали, знаци 
за авторско право (©), запазена марка (®), търговска марка (™), раздел 
(§), абзац (¶) и многоточие (...).
 Типовете символи зависят от използваните шрифтове. Шрифтът 
Symbol включва стрелки, водещи символи и специфични научни сим-
воли. Шрифтове като Wingdings съдържат декоративни символи.
 За вмъкването на символи и специални знаци се използва разделът 
Вмъкване. В неговата група Символи се намира бутонът . Клик-

ването върху него отваря списък с често или последно използвани 
символи. Ако в списъка не се намира желаният, се избира опцията 
Още символи. 
 На илюстрацията е показан прозорецът Символ. Централната му 
част е заета със символите, а под нея – в секцията Последно използвани 
знаци, се показват последните вмъквани.

*  Unicode – стандарт за кодиране на знаци, разработен от Unicode Consortium. Чрез използването на повече от един 
байт за представянето на един знак Unicode позволява почти всички писмени езици в света да бъдат включени в 
един набор от знаци. 
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	 Не	всеки	шрифт	има	
списък	с	подмножества,	а	
и	списъкът	е	различен	в	
зависимост	от	избрания	
шрифт.

	 В	полето	Шрифт	се	избира	шрифт,	съдържащ	символа,	който	тряб-
ва	да	се	вмъкне.	За	разглеждане	на	символите	на	шрифта,	на	който	се	
пише	в	момента,	в	полето	Шрифт	се	маркира	(нормален	текст).
	 Някои	шрифтове	са	разделени	на	поднабори	(подмножества),	кои
то	се	извикват	от	списъка	Подмножество.	Избирането	на	Кирилица 
например	показва	 в	 таблицата	 буквите	на	 кирилица.	Когато	 даден	
символ	 не	 може	 да	 бъде	 открит	 в	 избраното	 подмножество,	 за	
разглеждане	на	 всички	 символи	 от	шрифта	 се	 използва	 плъзгачът	
вдясно.
	 За	да	бъде	вмъкнат	символ,	той	се	маркира	и	се	щраква	бутонът	
Вмъкни	или	двукратно	се	кликва	върху	символа.	Той	се	вмъква	в	до-
кумента	на	мястото,	на	което	е	курсорът.
	 С	щракване	в	документа	работата	може	да	продължи,	а	прозорецът	
Символ	да	остане	отворен,	ако	ще	се	използва	отново.	
	 За	вмъкване	на	специални	знаци	се	използва	разделът	Специални	
знаци	на	прозореца	Символ.	
	 От	 специалните	 знаци	има	няколко	изключително	полезни	при	
набор	и	оформяне	на	текст.	Клавишните	им	комбинации	са	отбелязани	
срещу	тях	и	са	съответно:
Ctrl	+	Num	-	 –		в	списъка	фигурира	с	названието	Късо	тире,	но	това	

е	дългото	тире	в	българския	език,	т.е.	това,	което	се	
пише	при	пряка	реч,	вметнати	части	и	др.

Ctrl	+	-   –  Меко	 тире	 –	 използва	 се	 за	 пренасяне	на	 части	от	
думи,	но	се	появява	само	в	края	на	реда.	Ако	в	дума	
присъства	този	знак	и	тя	е	в	средата	на	реда,	тирето	
не	се	вижда.

Ctrl	+	Shift	+	Ин	тервал – Твърд	 интервал	 –	 поставя	 се,	 когато	 две	
думи	се	пишат	отделно,	но	не	трябва	да	се	разделят	
на	два	реда.	Такива	са	например	(твърдият	интервал	е	
отбелязан	с	долна	черта):	2022_г.,	10_kg,	№_15	и	др.
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1.	 Въвеждане	на	специални	символи	в	текст	

	 Напишете	думата	„късмет“	на	съответните	езици:
	 luck	–	английски;
	 τύχη	–	гръцки;
	 Glück	–	немски;	
	 szczęście	–	полски;
	 срећа	–	сръбски;	
	 şans	–	турски.

2.	 Въвеждане	на	специални	знаци	в	текст	

	 В	 папка	Word	 на	 електронните	 ресурси	 се	 намира	 фай	лът	 
Urok_4.docx.	Той	съдържа	следния	кратък	текст:

1.	 Поставете	твърд	интервал	между	„7“	и	„г.“	в	първото	изречение.
2.	 Заменете	късите	тирета	с	дълги.
3.	 Заменете	„й“	с	„ѝ“.	Можете	да	направите	това,	като	намерите	„и“	
с	ударение	в	списъка	със	символи.	Но	поради	честата	му	употреба	е	
предвидено	да	се	пише	с	натискане	на	Shift	и	клавиша,	на	който	се	
намира	буквата	„ь“.
4.	 По	желание	може	да	замените	трите	точки	със	съответния	специа-
лен	знак.

3.	 Въвеждане	на	знаци	чрез	използване	на	кодове

	 В	 компютрите	 всеки	 знак	има	уникален	код.	 За	 да	бъде	 възмо- 
жен	обменът	на	информация,	за	кодирането	на	знаците	се	прилагат	
различни	 стандарти.	ASCII	 (American	 Standard	Code	 for	 Informa- 
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Знакът за безкрайност ∞, наричан още лемниската, за пръв път 
е използван през 1655 г. Има две теории за произхода му. Според 
едната той е видоизменената римска цифра за 1000, заимствана 
от етруската – CI C, с която се е означавал и неограничен брой. 
Според другата е производна на ω – последната буква от гръцката 
азбука. Освен в математиката, той присъства в някои български 
шевици и често се използва като форма на бижута.

1.  Какво представляват специалните знаци в Word?

2. Как се вмъкват специални знаци и символи?

3. Избройте три специални знака и за какво се използват те.

4. Защо се налага поставянето на твърди интервали в текста?

tion Interchange – „Американски стандартен код за обмен на инфор-
мация“) е разработен през 60-те години на миналия век, а масовото 
му прилагане започва през 80-те. При него за представянето на един 
знак се използва 1 байт, а в Unicode – 8, 16 или 32 бита.

 Разгледайте прозореца за въвеждане на символи. 
1. Използвайте клавишната комбинация, изписана в долната част на 
прозореца, за да въведете знака „±“. Тя показва кода на знака в ASCII  
код. 
 Натиснете и задръжте клавиша Alt и от цифровата клавиатура 
(при включен Num Lock) наберете 0177. При отпускане на клавиша 
Alt знакът се изписва. 
2. Използвайте кода на знака от Unicode (шестн.). Както виждате, 
той е 00B1, като буквата е на латиница. Напишете този код и натиснете 
Alt + X. Кодът се превръща в желания знак. 

 За някои често използвани 
знаци са предвидени различни 
клавишни комбинации. Ако 
такава съществува за избран 
знак, тя се изписва в долната 
част на прозореца Символ. 
Така например за знака за 
градус (°) може да се използва 
кодът му ASCII (0176), Unicode 
(00В0) или клавишната 
комбинация Ctrl +@, след 
която се натиска интервал. 
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Вмъкване и форматиране на графични 
изображения от библиотека и файл

5.

 Word разполага с библиотека (колек-
ция) от клипарт изображения (от англ. 
ClipArt – набор от графични елементи за 
съставяне на цялостен графичен дизайн). 
В нея се съхраняват файлове в различни 
графични файлови формати. За вмъкване 
на такава картинка се използва бутонът 

 Графична колекция. Еднократното му 
щракване отваря панел Графична колекция 
вдясно от документа. 
 При натискане на бутона Почни с  
празно поле за търсене се показват всички 
изображения от библиотеката. 
 Кликването върху избрана картинка 
предизвиква вмъкването ѝ в документа 
на мястото, на което е курсорът.
 Във версиите на Office след 2010 биб
лиотеката ClipArt отсъства. Вместо нея 
може да се търси и поставя изображение 
от интернет. Това става посредством бу-
тона  в раздел Вмъкване.

Вмъкване на графично изображение от библиотека

 За вмъкване на графично изображение в текстов документ се из-
ползват инструментите от групата Илюстрации в раздел Вмъкване.

 В полето Търси могат да 
се изберат определен вид 
графични файлове, които да 
се покажат, например *.jpg. 
С глобалния символ * се 
указва, че се търсят файлове 
с произволни имена, но 
задължително с разширение 
jpg. За да се покажат всички 
файлове с посоченото 
разширение, се натиска 
бутонът Почни.

Вмъкване на графично изображение от файл

 Поставянето на графично изображение от файл става посредством 
бутона . При кликване върху него се отваря прозорец Вмъкване 
на картинa (макар и с различни имена, той ви е добре познат). След 
избиране на файл и щракване върху бутона Вмъкни (или двукратно 
щракване върху файла) изображението се вмъква в документа.
 

Форматиране на графично изображение

 Непосредствено след вмъкване или след кликване върху него  
изображението се маркира – огражда се с правоъгълна рамка, в че-
тирите върха и средите на страните на която има манипулатори за 
промяна на размера. Захващането и изтеглянето им в желана посока 
предизвиква промяна в размера на картинката. 
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Вмъкване на графично изображение от библиотека

	 Използването	на	манипулаторите	във	върховете	на	рамката	про-
меня	пропорционално*	размера	на	изображението,	а	на	тези	в	средите	
на	страните	–	съответно	само	хоризонтално	или	вертикално,	т.е.	изо-
бражението	се	деформира.
	 В	горната	част	над	рамката	има	зелено	кръгче,	чрез	захващането	и	
преместването	на	което	изображението	може	да	се	завърта	на	произ-
волен	ъгъл.

Позициониране на графично изображение

	 При	първоначалното	 вмъкване	 картинката	 се	приема	 като	част	
(символ)	от	текста.	Но	тя	може	да	бъде	позиционирана	и	по	различен	
начин.
	 При	двукратното	кликване	върху	изображението	се	показва	нов	
раздел	Инструменти за картина/Формат.	Инструментите	за	пози-
циониране	са	в	групата	Подреждане.
	 Бутонът	Позиция	служи	за	определяне	мястото	на	изоб	ражението	
на	страницата.		Както	е	видно	от	моделите,	освен	като	част	от	текста,	
картинката	може	да	бъде	разположена	на	едно	от	деветте	показани	
места,	 като	при	 това	 текстът	 я	 обтича	 (заобикаля).	При	поставяне	
на	показалеца	на	мишката	върху	изображението	към	него	се	добавя	
четирипосочна	стрелка.	Това	означава,	че	картинката	може	да	бъде	
премествана.
	 Чрез	бутона	Пренасяне на текст	се	определя	начинът	на	разпо-
ложение	на	изображението	спрямо	текста:
–	 В текста;

–	 Квадрат;

–	 Плътно;

–	 През;

–	 Отгоре и отдолу; 

–	 Зад текста;

–	 Пред текста;

–	 	Редактирай точките от контура	–	при	избор	на	тази	опция	към	
рамката	на	изображението	се	добавят	точки	(манипулатори).	Те	
могат	да	бъдат	премествани	в	произволна	посо	ка,	така	че	текстът	
да	обтича	картинката	по	новата	рамка.

	 За	практическата	част	на	този	урок	се	използват	файлове	от	папка	
Word	на	електронните	ресурси.	

*	 	С	пропорциите	ще	се	запознаете	по-късно	тази	година	в	часовете	по	математика.	Засега	приемете,	че	
когато	се	използват	манипулаторите	във	върховете	на	рамката,	и	двата	размера	се	променят	в	някаква	
зависимост.
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В секция Мащаб поставете отметка в полето Фиксирани пропорции. 
Сега вече промяната в единия размер на картинката ще предизвиква 
такава и в другия.
 Ако по някаква причина полученият при форматиране резултат не 
ви удовлетворява, можете да отмените последното (или последните) 
действие, като използвате бутона  Отмени от Лентата с инстру-
менти за бърз достъп. Същото можете да направите и с използване на 
клавишната комбинация Ctrl + Z. Тя е валидна за всички приложения 
от офиспакета, както и за много други програми.

2.	 Изрязване	на	изображение

1. Вмъкнете файла Urok_5_3.jpg.
Виждате, че в картинката има бели полета.

1.	 Преоразмеряване	на	изображение	

1. Отворете файла Urok_5_1.docx.
2.  Вмъкнете файла Urok_5_2.jpg.
Виждате, че изображението е прекалено голямо. Не използвайте ма-
нипулаторите, за да го намалите.
В групата Размер на раздела за форматиране има две полета, които 
показват измеренията на изображението в сантиметри – Височина и 
Ширина. 
3.  Променете височината на 5 см и натиснете Enter.
Широчината автоматично се променя пропорционално. 
Aко това не се случи, отменете последното действие и натиснете  
бутона  в десния край на заглавната лента на групата Размер. Отваря 
се диалогов прозорец Форматиране на картина.
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1. �Какво�представлява�графичната�колекция?

2.� Как�се�вмъква�изображение�от�файл?

3.� �Опишете�начините�за�преоразмеряване�на�картинка.

4.� �Избройте�възможните�взаимни�положения�на�текст�и�изображения�
в�текстов�документ.�

През�1995�г.�в�Microsoft�Word�6.0�са�включени�82�клипарт�картинки.�
Днес�в�състава�на�Офиспакета�влизат�около�140�000�клипарт�изо-
бражения.

2.	 В	 групата	Размер	 на	 раздела	 за	форматиране	присъства	 бутон	
Изрежи.	При	избирането	му	манипулаторите	 се	променят	 в	 линии.	
Използвайте	ги,	за	да	премахнете	бялата	част	от	картинката.	Всъщ-
ност	„премахнатите“	части	продължават	да	съществуват,	но	остават	
невидими.	
	 Използвайки	инструмента	Изрежи,	могат	 да	 се	 добавят	полета	 
извън	рамките	на	картинката,	като	манипулаторите	се	изтеглят	нагоре,	
надолу	или	встрани	от	изображението.	

3.	 Позициониране	на	изображение

1.	 Позиционирайте	изображението	Urok_5_2.jpg	в	горната	лява	част	
на	страницата.
2.	 Поставете	картинката	Urok_5_3.jpg	на	подходящо	място,	имайки	
предвид	текста.	Експериментирайте	с	различно	пренасяне	на	текста.

4.	 Граница	на	картина

	 На	изображенията	могат	да	бъдат	поставяни	и	рамки,	т.е.	да	бъдат	
очертани	техните	граници.
1.	 Маркирайте	някое	изображение.
2.		 Натиснете	бутона	Граница�на�картина	от	група	Стилове�на�кар-
тина.

3.	 Можете	да	направите	избор	на:
–	 цвят	на	контура;
– Тегло	–	дебелина	на	линията	в	пунктове;
– Тирета	–	вид	на	линията.
4.	 Затворете	файла,	без	да	го	запазвате.
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Създаване на документ с текст  
и графични изображения. Упражнение

6.

1.	 Въвеждане	на	текст	на	български	и	чужд	език	

1.	 Отворете	файла	Urok_6.docx от	папка	Word	от	електронните	ресурси.
2.	 На	посочените	места	допишете	следните	текстове:
	 А)		Град	Пуерто	Уилямс	 (Puerto Williams)	 е	най-южният	град	на	

планетата.	
	 Б)		Най-голямата	в	света	подземна	медна	мина	„Ел	Теньенте“	се	

намира	на	2	800	m	надморска	височина,	близо	до	гр.	Ранкагуа	
(Rancagua).

3.	 Запишете	файла.

2.	 	Вмъкване	и	позициониране	на	изображение

	 В	подпапка	Чили	на	папка	Word	се	намират	изображения	на	ня- 
кои	от	обектите,	цитирани	в	текста.	Имената	на	файловете	съответстват	
на	тези	на	обектите.		

1.	 Изберете	изображение	и	го	вмъкнете	в	документа.
Първоначално	то	се	вмъква	като	знак	на	мястото,	на	което	е	курсорът.
2.	 По	желание	променете	размера	му	чрез	манипулаторите.
3.	 Използвайте	бутоните	Позиция	и/или	Пренасяне на текст,	за	да	
определите	положението	му	на	страницата	и	спрямо	текста.

3.	 Използване	на	стилове	на	картини

1.		 Изберете	друго	изображение	и	го	вмъкнете.
2.		 При	желание	го	позиционирайте	спрямо	текста.
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В група Стилове на картина присъства галерията, показана на илюс-
трацията, с различни стилове на оформление на картинките – добавяне 
на рамка, сенки, ефекти на ръбовете и др. При преместване на показа-
леца на мишката върху някой от моделите съответният стил се прилага 
върху маркираното изображение, а името му се изписва под модела.
3.  Експериментирайте с различни стилове и ако харесате някой, го 
приложете, като го изберете с мишката.
 Така би изглеждала картинка с избран стил Перспективна сянка, 
бяло.

Други ефекти, които могат да се прилагат 
към картинките, са съответно:
– Сянка;
– Отражение;
– Блясък;
– Обли ръбове;
– Релефна рамка;
– 3D завъртане.

2. Изберете ефект за картинката си и го приложете.

4.	 Прилагане	на	ефекти	на	картина

1.  Използвайте бутона Ефекти на картина от група Стилове на 
картина. В падащия му списък фигурират различни ефекти. При 
позициониране на показалеца на мишката върху някой от тях се отва-
ря съответната галерия. Така например изглежда тя за Готови типове 
ефекти. 

Така би изглеждала горната картинка 
с приложен ефект Отражение – Пълно 
отражение, 4 пкт изместване.

3. Съхранете файла.
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Търсене и замяна на текст. Търсене и 
получаване на помощна информация

7.

 Word предлага възможност за търсене и замяна на текст. Инстру-
ментите за това се намират в групата Редактиране на раздел Начало.

Търсене на текст

 За търсене на текст се използва бутонът  или клавишната 
комбинация Ctrl + F. Вляво от документа се появява панел Навигация. 
 В полето за търсене в документа се написва търсената дума или 
фраза. Ако тя съществува, се оцветява навсякъде, където се среща в 
документа, а в панела Навигация се показват местата, на които е на-
мерена. При преместване на показалеца на мишката върху някое от 
тях, се изписва страницата, а с кликване на мишката върху някой от 
резултатите навигацията отвежда на него, като го маркира.
 За приключване на търсенето и оставане на избрания резултат се 
използва бутонът  вдясно от текстовото поле.

Разширено търсене на текст

 При описания по-горе начин, ако се търси дума, се откриват всички 
съвпадения, независимо дали са цели думи, или части от други. Така е 
възможно резултатите да са десетки, а при дълги текстове – и стотици 
фрагменти от документа. Затова е предвидено разширено търсене с 
допълнителни настройки.
  При първоначално отваряне на панела Навигация бутонът вдясно 
от текстовото поле изглежда като лупа  и отваря меню с допълни-
телни опции. Същото се постига и с използване на стрелката вдясно 
от бутона за приключване на търсенето. 
 С избирането на  се появява прозорец Търсене 
и заместване, бутонът Повече на който прави достъпни допълнител-
ните опции на търсенето. Основните от тях са:
–  от падащия списък Търсене може да се избере къде в документа 

да се извърши търсенето:
 •  Всички – в целия документ, като се започва от мястото на курсора 

към края; 
 •  Надолу – започва се от мястото, на което е курсорът, и продължава 

до края на документа; 
 •  Нагоре – от текущото място в текста до началото на документа;

 Разширено търсене може 
да се избере и от менюто на 
бутона Търсене.

 Употребата на думата 
„текст“ в случая е условно. 
Може да се търсят и заменят 
всякакви символни низове.
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Замяна на текст

	 За	замяна	на	текст	служи	бутонът	 .	С	него	се	отваря	
същият	прозорец	Търсене и заместване,	но	на	раздела	Замести.	Тук	
вече	фигурират	две	полета:	Търси	–	за	въвеждане	на	търсения	текст,	и	
Замести с	–	за	въвеждане	на	този,	с	който	да	се	замени	намереният.	
След	откриване	на	 търсената	 дума	или	фраза	 се	използва	 бутонът	
Заместване	за	нейната	замяна.
	 Допълнителните	опции	не	се	различават	от	тези	при	търсене.

Търсене и получаване на помощна информация

	 При	инсталиране	на	Microsoft Office на	компютъра	се	записват	ин-
струменти	и	файлове,	които	представляват	помощна	система	на	Word. 
В	нея	по-обща	или	по-конкретна	информация	се	открива	по	няколко	
начина:
	 •		 За	информaция	относно	елемент	на	екрана	може	да	се	изведе	
неговият	подсказ	ващ	текст.	За	да	се	появи	например	текстът,	изобра-
зен	вляво,	показалецът	на	мишката	се	поставя	върху	бутона,	без	да	се	
натиска.	
	 Подсказващият	текст	съдържа	името	на	бутона,	клавишната	ком-
бинация,	с	която	може	да	се	извика	(ако	има	такава),	и	описание	на	
действието	му	при	натискане.	На	показания	подсказващ	текст	на	бу	то	на	
Постави	в	скоби	е	отбелязана	клавишната	комбинация,	с	която	се	из-
виква	(Ctrl + V),	а	текстът	обяснява,	че	при	натискането	му	на	текущата	
позиция	на	курсора	ще	се	постави	съдържанието	на	клипборда.

	 •		 В	раздела	Помощ	се	намира	бутонът	 	за	получаване	на	та-

кава	при	използване	на	Microsoft Office.	Както	показва	подсказващият	
текст,	това	може	да	се	направи	и	с	натискане	на	клавиша F1.
	 Вдясно	от	документа	се	появява	панел	Помощ.
	 В	полето	за	търсене	се	написва	отделна	дума	или	израз,	за	които	
се	иска	информация.	При	натискане	на	клавиша	Enter или	на	бутона	

	за	почва	търсе	нето	в	помощната	система.	
	 Ако	думата	или	изразът	са	открити,	в	панела	се	показва	списък	
със	статии,	в	които	има	информация	за	тях.	С	кликване	върху	предпо-
четената	препратка	в	панела	се	отваря	съответният	документ.

–  С малки и главни букви	–	прави	се	разлика	между	малки	и	главни	
букви;

–  Само цели думи	–	откриват	се	само	целите	думи.
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	 Ако	думата	не	бъде	открита,	се	извежда	съобщение	за	това.
	 Освен	по	ключови	думи,	помощникът	дава	възможност	за	търсене	
по	няколко	теми,	изброени	в	началния	панел.	С	избирането	на	някоя	
от	тях	в	панела	се	показват	статиите,	свързани	с	нея.	

	 В	раздела	Помощ	присъства	и	бутон	 	за	показване	на	онлайн	

обучение	и	образователно	съдържание.	Чрез	него	са	достъпни	виде-
оматериали	по	различни	теми,	свързани	с	използването	на	Word.

1.	 Търсене	на	текст	

1.	 Отворете	файла	Urok_7.docx.
Той	съдържа	списък	с	имената	на	участниците	в	състезание	по	ком-
пютърно	моделиране	и	информационни	технологии.
2.	 Натиснете	бутона	Търсене	или	използвайте	клавишната	комбина-
ция	Ctrl + F.
3.		 В	текстовото	поле	на	панела	Навигация	напишете	„явор“	и	нати-
снете	клавиша	Enter.
4.		 Проверете	в	панела	Навигация	колко	резултата	се	получиха.

2.	 Търсене	по	определени	критерии	

1.	 Извикайте	Разширено търсене.
2.	 Натиснете	бутона	Повече,	ако	не	се	виждат	опциите	за	търсене.

	 За	практическата	част	на	този	урок	се	използват	файлове	от	папка	
Word	от	електронните	ресурси.	
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3.	 Потърсете	има	ли	участник	с	името	„Иван“,	като	включите	и	оп-
цията	за	малки	и	главни	букви.
След	натискане	на	бутона	Намери следващ,	ако	думата	е	открита,	тя	
се	маркира.	Повторното	му	използване	намира	 следващата	дума	и	
т.н.	При	достигане	края	на	документа	се	показва	съобщение	за	това	с	
въпрос	да	продължи	ли	търсенето	от	началото	му.	При	това	положение	
се	откриват	и	думите	„Иванина“,	„Иванов“	и	„Иванова“.
4.	 Включете	опцията	Само цели думи.
Това	ще	 е	 достатъчно	да	 си	 осигурите	намирането	 само	на	името	
„Иван“.

3.	 Замяна	на	текст	

	 В	 списъка	 с	 участници	 е	 изписано	 погрешно	 вместо	 името	
Михаил	–	Михайл.	
1.	 В	полето	Търси	напишете	Михайл.
2.	 В	полето	Замести с	напишете	Михаил.
3.	 Щракнете	върху	бутона	Намери следващ,	за	да	започне	търсенето.
4.	 При	откриване	на	думата	кликнете	върху	бутона	Заместване. 

В	раздела	Замести,	освен	бутоните	Намери следващ	и	Заместване,	
фигурира	и	Замести всички.	В	този	случай	не	използвайте	Замести 
всички,	ако	не	сте	включили	опцията	Само цели думи,	тъй	като	това	
ще	предизвика	неправилната	замяна	в	думи	като	„Михайлова“.
	 Ако	курсорът	не	е	бил	в	началото	на	документа	при	стартиране	
на	търсенето,	след	приключване	на	заместването	се	появява	прозорец.	 
Той	дава	възможност	да	се	продължи	търсенето	от	началото	 (ако	е	
избрано		Надолу) или	от	края	(ако	е	избрано	Нагоре)	на	документа.

 

1.  Как се извършва търсенето в текстов документ?
2. Назовете две настройки за разширено търсене.
3. Какво представлява подсказващият текст?
4.  Потърсете в документа Urok_7.docx дали има ученик с вашето 

собствено име.
5.  Потърсете в помощната система на Word повече информация 

за търсенето и замяната на текст. 
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Форматиране на страница  
и отпечатване на текстов документ

8.

Форматиране на страница на текстов документ

	 Основните	 настройки	 на	 страниците	 на	 документ	 се	 намират	
в	 група	 Настройка на страниците	 на	 раздел	 Оформление на 
страниците.

Размер на листа

	 От	падащия	списък	на	бутона	Размер	могат	да	се	изберат	някои	
стандартни	формати	на	хартията	за	отпечатване.	Най-често	използва-
ният	в	България	е	А4.	При	желание	може	да	се	зададе	и	нестандартен	
формат,	като	се	избере	Още размери на хартията.	В	отворилия	се	
прозорец	Настройка на страниците	в	полетата	Ширина	и	Височина 
се	въвеждат	желаните	стойности.

Ориентация на листа

	 Бутонът	Ориентация	служи	за	определяне	на	ориентацията,	която	
може	да	бъде:
– Портретно	(вертикална);
– Пейзажно	(хоризонтална).

Определяне размера на белите полета

 Навярно	ви	е	направило	впечатление,	че	във	всички	книги,	списа-
ния,	вестници	и	други	печатни	издания	текстът	не	стига	до	ръбовете	
на	страницата,	а	е	на	някакво	разстояние	от	тях.	Така	всяка	страница	
е	разделена	на	бели	полета	и	наборно поле –	това,	в	което	се	пише.	
Неговият	размер	се	определя,	като	от	размерите	на	листа	се	извадят	
тези	на	белите	полета.
	 От	падащия	списък	на	бутона	Полета	могат	да	се	изберат	готови	
настройки	на	белите	полета.	Собствени	настройки	се	правят,	като	се	
избере	Полета по избор	от	същия	списък.	Отваря	се	прозорецът	На-
стройка на страниците,	в	който	се	задават	желаните	стойности	на	
белите	полета	съответно:	Отгоре	–	над,	Отдолу	–	под,	Отляво	–	вляво	
от,	Отдясно	–	вдясно	от	наборното	поле.

Номериране на страниците

	 При	документи	с	повече	страници	обикновено	те	са	номерирани.	
Най-често	номерът	се	разполага	в	горното	или	долното	бяло	поле.
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	 За	номериране	на	страниците	служи	бутонът	Номер на страница, 
който	се	намира	в	раздел	Вмъкване	в	група	Горен и долен колонтитул. 
От	неговия	списък	се	избира	желаното	разположение	на	номерата.
	 След	направения	избор	номерът	се	разполага	на	указаното	мяс-
то,	а	на	страницата	се	„отварят“	полетата	Горен колонтитул	и	Долен 
колонтитул,	разположени	съответно	в	горното	и	долното	бяло	поле.	
Колонтитулите	 са	предвидени	 за	поставяне	 в	 тях	на	допълнителна	
информация,	като	номер	на	страница,	дата	и	час,	текст	или	картинка,	
които	да	присъстват	на	всяка	страница	от	документа.
	 Докато	колонтитулите	са	активни,	се	oтваря	нов	раздел	Инстру-
менти за колонтитули/Проектиране. 
	 Обикновено	на	първата	страница	не	се	слага	номер,	но	след	но-
мерирането	по	подразбиране	той	присъства.	За	да	бъде	премахнат,	в	
група	Опции се	поставя	отметка	в	полето	Различна първа страница.

Отпечатване на текстов документ

	 Отпечатването	на	текстов	документ	или	на	части	от	него	става,	
като	от	меню	Файл	се	избира	Печат.	Показва	се	изглед	на	страницата,	
на	 която	 се	 намира	 курсорът,	 както	 и	 настройките	 за	 отпечатване.	
Най-често	използваните	са:
1   Копия	–	в	това	поле	се	определя	колко	екземпляра	от	документа	

или	негова	част	да	бъдат	отпечатани.	Броят	може	да	бъде	променен	
посредством	стрелките	вдясно	или	да	се	напише;

2 		принтер,	 на	 който	ще	 се	 отпечатва.	
При	 кликване	 се	 отваря	 списък	 на	
принтери,	от	които	може	да	се	изби-
ра;

3 		какво	 от	 документа	 да	 се	 отпечата.	
По	подразбиране	е	целият	документ,	
но	 падащият	 списък	 предлага	 въз-
можност	за	избор	на	текущата	стра-
ница	 или	 диапазон	 по	 избор,	 който	
се	 определя	 в	 полето	Страници	 по	
следния	начин:

	 	1-3	 –	 за	 отпечатване	 на	 последова-
телни	страници	(в	случая	от	1	до	3);

	 	2,4	 –	 за	 отпечатване	 на	 избраните	
страници	 (в	случая	2	и	4).	Тези	два	
начина	могат	да	се	комбинират.	На-3

1 2

4
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пример при избор на 1,7-12,15 ще се отпечатат страници с номера 
1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 15;

4   при зададено повече от едно копие се предлагат две възможности 
за последователност на отпечатване. По подразбиране е страни-
ците да са Комплектовани, т.е. отпечатването на втория екзем-
пляр започва, след като е приключило това на първия. Може да се 
избере да са Некомплектовани, което ще рече, че първата посоче-
на страница се отпечатва в съответния брой копия, след което се 
преминава към следващата.

 След направата на настройките се кликва бутонът Печат за стар-
тиране на отпечатването. 
 За извикване на настройките може да се използва и клавишната 
комбинация Ctrl + P. 

1.	 	Определяне	размера	и	ориентацията	на	листа	

1. Отворете файла Urok_6.docx.
2. Използвайте бутона Размер, за да определите размер на листа А4.
3.  Проверете чрез бутона Ориентация каква е тя. Ако желаете, я 
променете, но имайте предвид, че всичко в документа сериозно ще се 
размести.

2.	 Определяне	размера	на	белите	полета	

1. Кликнете върху бутона Полета.
2. В най-долната част на списъка изберете Полета по избор.
3. Променете лявото поле на 3,5 см, а дясното – на 1,5 см. 

3.	 Номериране	на	страниците	

1. Изберете раздел Вмъкване.
2. В група Горен и долен колонтитул щракнете вър ху Номер на стра-
ница.
3. Позиционирайте показалеца на мишката върху някое от изброе-
ните места и разгледайте моделите.

 За практическата част на този урок се използва файлът Urok_6.docx  
от подпапка Word на работната папка. 

 Не забравяйте, че най-
лесният начин да отмените 
последното действие е 
да използвате бутона 
Отмени или клавишната 
комбинация	Ctrl+Z.

 Максималният брой 
копия, които могат да се 
отпечатат, е 32 767.
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1. �Какви�са�основните�характеристики�на�страницата�на�текстов�
документ?

2.� �По�какъв�начин�се�номерират�страниците�в�текстов�документ?

3.� �Опишете� отпечатването� на� текстов� документ,� съдържащ�
няколко�страници,�като�обясните�как�се:

� •� задава�броят�на�копията;
� •� избират�страниците�за�отпечатване;
� •� определя�последователността�на�отпечатване.

Първият�„принтер“�(ако�това�може�да�се�нарече�прин-
тер)�е�създаден�заедно�с�първия�компютър�(ако�това�
може�да�се�нарече�компютър).�Прадядото�на�тези�ус-
тройства� се� поя�вявя� в� далечната� 1834� г.� (а� разра-
ботките� за�поч�ват� още� през� 1822� г.).� Изобретател�
на�принтера�е�небез�известният�Чарлз�Бабидж.�Изо-
бретеното�от�него�устройство�получава�названието�
Analytical�Engine.�То�е�предназначено�за�използване�в�
навигацията,� проектирането,� банковото� дело.� Това�
е� истински�меха�ничен� компютър,� замислен� автома-
тично�да�печата!�За�съжаление�по�това�време�рабо-
тещ�модел�така�и�не�е�направен.�Той�вижда�бял�свят�
150� години� по-късно.� Сътрудниците� на� Лондонския�
музей� на� науките� по� чертежите� на� автора� сглобя-
ват�устройство,�състоящо�се�от�повече�от�8�000�де�-�
тайла,�с�тегло�5�тона.�Сега�Analytical�Engine�може�да�
решава�най-прости�уравнения�и�да�отпечатва�резул-
татите�на�хартия.

4.	 Изберете	разположение	на	номера,	като	щракнете	върху	него.
5.	 Кликнете	двукратно	в	документа,	за	да	видите	резултата.

4.	 Настройки	за	отпечатване

1.	 Използвайте	клавишната	комбинация	Ctrl�+�P,	за	да	извикате	на-
стройките	за	отпечатване.
2.	 Разгледайте	как	ще	изглеждат	отпечатаните	страници.
3.	 В	списъка	 3 	от	илюстрацията	обърнете	внимание,	че	могат	да	
се	отпечатват	само	четните	или	само	нечетните	страници.
4.	 Затворете	файла,	без	да	го	съхранявате.

Analytical�Engine
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Търсене и замяна на текст. 
Форматиране на страница. Упражнение

9.

	 За	част	от	това	упражнение	се	използват	файлове	от	папка	Word	
на	електронните	ресурси.

1.	 Търсене	и	замяна	на	текст	

1.	 Отворете	файла	Urok_9.docx.
На	пръв	поглед	на	страницата	са	изписани	редове	с	единици.
2.	 Извикайте	прозореца	Търсене и заместване	в	раздела	Замести.
3.	 В	полето	Търси	напишете	цифрата	1.
4.	 В	полето	Замести с	поставете	интервал	(натиснете	задължително	
само	веднъж	клавиша	за	интервал).
5.	 Щракнете	бутона	Замести всички,	за	да	бъдат	заместени	всички	
единици	с	интервали,	без	да	се	иска	потвърждение	за	всяка	замяна.
Ако	 сте	работили	правилно,	 резултатът	 трябва	да	 е	 като	показания	
вляво.	Вероятно	се	чудите	защо	не	всички	единици	са	заменени.	От-
говорът	е	прост:	рисунката	е	направена	с	буква	l	(малката	на	буква	L	
на	латиница),	която	в	повечето	шрифтове	изглежда	като	цифрата	1.

2.	 	Форматиране	на	страница

1.	 Създайте	нов	документ.	
Как	става	това?	От	менюто	Файл	изберете	Създай.	Предлагат	се	готови	
шаблони	на	документи,	но	е	маркиран	Празен документ.	Кликнете	
двукратно	върху	него	или	щракнете	върху	бутона	Създай.	Празният	
документ	се	отваря.	Същия	ефект	ще	предизвика	и	използването	на	
клавишната	комбинация	Ctrl + N.
2.	 Изберете	размер	на	страницата	А4.
3.	 Изберете	пейзажна	ориентация.
4.	 Направете	белите	полета	съответно:	Отгоре – 2 см, Отляво – 3 см, 
Отдолу – 2 см, Отдясно – 2 см.	За	това	можете	да	използвате	прозо-
реца	Настройки на страницата	в	раздел	Полета.	Но	белите	полета	
можете	да	промените	и	с	помощта	на	размерните	линийки.	Ако	те	не	
се	виждат,	в	групата	Показване	на	раздел	Изглед	сложете	отметка	в	
полето	Линийка.
	 За	промяна	на	лявото	поле	придвижете	показалеца	на	мишката	
върху	 границата	между	 тъмната	и	 светлата	част	от	хоризонталната	
размерна	линийка.	Показалецът	се	превръща	в	двупосочна	стрелка	 

 Шрифтовете се 
различават по широчината 
на буквата на всеки 
знак. Използват се 
два вида шрифтове: 
пропорционални (всяка буква 
е с различна широчина) и 
непропорционални (всички 
знаци са с една и съща 
широчина). Непропорционален 
шрифт, който се използва в 
Windows, e Courier	New. С него 
е „нарисувана“ и картинката 
в документа Urok_9.docx.
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и се изписва Ляво поле, което указва, че е възможно да зададете друга 
големина на лявото бяло поле. Аналогично можете да промените и 
другите три полета.

3.	 	Номериране	на	страниците	на	текстов	документ

1.  Кликнете двукратно в горното бяло поле на страницата.
Горният колонтитул се активира и се отваря нов раздел Инструменти 
за колонтитули/Проектиране.
2.  Използвайте бутона Номер на страница от групата Горен и долен 
колонтитул и изберете номерът да е Горе на страницата/Обикновено 
число 1.

Страницата се номерира с арабската цифра 1. Понякога обаче се налага 
номерирането да става по друг начин, както и да не започва с номер 1.
3.  От менюто на бутона Номер на страница изберете Форматиране 
на номера на страница. 
Отваря се прозорецът Формат на номера на страница.
4. В полето Започни от напишете 5, както е показано на картинката. 
От списъчното поле Формат на номера можете да избирате дали номе-
рацията да е с арабски или римски цифри, или с буквите от латинската 
азбука – главни или малки.

5. Потвърдете избора си с ОK.
След направения избор номерацията на 
първата страница на документа ще из-
глежда по показания по-долу начин.
6. Затворете приложението, без да съх-
ранявате файла.

 В полето Започни от 
могат да се записват 
стойности от 0 до 
2 147 483 646.
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Създаване на таблица по модел  
с данни от различен тип. Формат  
на представяне на данните

10.

Типове данни

	 При	създаване	на	таблици	в	Excel	могат	да	се	използват	различни	
типове	данни.	Основните	от	тях	са	посочени	по-долу.

Тип Пример
числа 5	793					12.35					-15
текст Общо	за	периода:
дата	и	час 14.1.2022					03:15
процент 11%					3.5%
валута 296,00	лв.					15	€

 

Формат на представяне на данните

	 Данните	се	записват	по	единствен	начин	в	паметта	на	компютъра,	
но	в	таблицата	могат	да	имат	различен	вид.	Начинът	на	представяне	
се	нарича	формат	на	данните.
	 При	въвеждане	на	данни	Excel	се	опитва	самостоятелно	да	установи	
техния	тип	и	ги	представя	във	формат	Общи.	Но	форматът	може	пред-
варително	да	бъде	зададен	за	клетка	или	област	от	клетки.	За	целта	се	
маркира	клетката	или	областта	и	от	падащия	списък	в	групата	Число 
на	раздела	Начало	се	променя	от	Общи на	желания	формат.

Представяне на текст

	 Текстът	винаги	се	представя	по	начина,	по	който	е	написан,	неза-
висимо	дали	съдържа	и	числови	стойности.	След	попълване	на	клетка	
с	текст	той	се	подравнява	в	лявата	ѝ	част.	Максималният	брой	знаци,	
които	може	да	съдържа	клетка	с	текст,	е	32	768.

Представяне на числови данни

I.  Представяне на данни като десетични дроби
	 След	попълване	на	клетка	с	число	то	се	подравнява	в	дясната	ѝ	
част.	По	подразбиране	Excel	използва	формàта	Общи	за	числа	в	клет-
ките.	Този	формат	показва	до	11	знака,	в	които	се	включват	знаците	
на	цялата	част,	десетичният	знак	и	знаците	на	дробната	част.	

 Този урок съдържа 
малко над 7 100 знака. С 
интервалите!

	 През	миналата	година	се	запознахте	с	предназначението	и	основ-
ните	елементи	на	електронните	таблици	в	Excel.	Експериментирахте	с	
различни	данни	и	графичната	им	интерпретация	във	вид	на	диаграми.	
През	тази	година	ще	се	научите	да	създавате	таблици,	да	представяте	
данните	в	тях,	както	и	да	използвате	някои	вградени	функции.
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Числото се закръглява само при представянето (това, което се 
вижда в клетката), но действителната му стойност се запазва 
в паметта и може да се види в Лентата за формули.

	 В	групата	Число на	раздел	Начало	фигурират	два	бутона	за:
 Увеличи порядъка	–	за	добавяне	на	знаци	след	десетичния	знак;
 Намали порядъка	–	за	премахване	на	знаци	след	десетичния.

	 Ако	някой	от	бутоните	бъде	използван	за	число	с	формат	Общи, 
форматът	автоматично	се	променя	в	Число.	Числата	с	повече	от	избра-
ните	знаци	след	десетичния	се	закръгляват.	

II.  Представяне на данни като валута
	 Единствената	разлика	при	представяне	на	числа	като	валута	е	в	
показването	на	два	знака	след	десетичния	и	добавянето	на	символа	за	
съответната	валута.

III. Представяне на данни като процент
	 В	групата	Число	се	намира	бутон	Стил за процент.	При	използ-
ването	му	числото	се	умножава	по	100	(тъй	като	100%	са	единица)	и	
се	добавя	знакът	за	процент	(%).

IV.  Представяне на данни като дата и час
	 Двата	основни	формата	за	представяне	на	датите	могат	да	бъдат	
избрани	 от	 списъка	 с	формати	 и	 са	Кратка дата	 и	Дълга дата.	
Настройките	им	се	правят	в	Контролния панел	на	Windows	и	за	датата	
17.03.2021	г.	изглеждат	примерно	така:	17.3.2021	и	17 Март 2021 г. 
	 Часовият	формат	показва	часове,	минути	и	секунди,	разделени	с	
двоеточие	(например	15:11:03).

През	следващите	няколко	
часа	ще	създадете	таблица	
според	 показания	 модел.	
В	5.	 клас	 се	 запознахте	 с	
форматирането	на	клетки-
те	и	тяхното	съдържание.	
Тази	година	ще	се	обърне	
внимание	 на	 формàта	 на	
представяне	на	данните.
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1.  Писане на текст в таблица
1.	 Стартирайте	Excel.
Отваря	се	нов	документ.	В	него	всички	клетки	са	празни	и	с	еднаква	
широчина.
2.		 Маркирайте	клетка	А1	и	напишете	„Петте	най-дълги	реки	в	Южна	
Америка“.	
3.	 Натиснете	клавиш	Enter.
Забелязвате	как	текстът	припокри	съседните	клетки	вдясно. Това	обаче	
е	само	привидно.	Текстът,	независимо	от	дължината	си,	се	записва	само	
в	една	клетка.	Знаете,	че	съдържанието	на	клетка	се	показва	в	реда	за	
формули.	Щракнете	в	клетка	С1	и	ще	видите,	че	тя	е	празна.
	 Ако	клетките	вдясно	са	празни,	текстът	ги	припокрива.	Ако	има	
нещо	записано	в	тях,	частта	от	него,	за	която	не	достига	място	в	клет-
ката,	не	се	показва.	
4.	 В	клетка	А2	напишете	„Река“.
5.	 В	клетка	А5	напишете	„Амазонка“.
6.	 Попълнете	и	останалите	клетки	с	текст.
7.	 Съхранете	таблицата	с	името	Реки.xlsx	в	указана	от	учителя	ви	
папка.

2.  Въвеждане на числови данни
1.	 Изберете	клетка	В5.
2.	 Напишете	в	нея	посочената	в	модела	стойност.
3.	 Натиснете	Enter. 
В	зависимост	от	регионалните	настройки	на	компютъра	за	разделител	
на	цялата	 от	 дробната	 част	на	 десетичните	 дроби	 се	използва	или	
точка,	или	запетая.	Ако	не	знаете	какъв	е	знакът,	за	да	се	предпазите	
от	 грешки,	 използвайте	 за	 разделител	 този,	 който	 се	 изписва	 при	
натискане	 на	 клавиша	 .

Del 	 от	 цифровата	 клавиатура	 при	 включен	
Num Lock. 
	 Ако	някоя	от	попълнените	стойности	остане	ляво	подравнена	или	
се	появи	нещо	друго	в	клетката,	значи	знакът	за	десетична	дроб	не	е	
правилно	изписан.

3.  Разширяване на колона в таблица
	 След	въвеждане	на	числовите	данни	част	от	текста	в	първата	коло-
на	се	скрива.	Разширете	колона	А,	така	че	текстът	в	нея	да	е	видим.
1.	 Преместете	показалеца	на	мишката	в	реда	с	имената	на	колоните	
между	тези	на	А	и	В,	докато	се	промени	в	двупосочна	стрелка	.
2.	 Щракнете,	задръжте	натиснат	левия	бутон	на	мишката	и	изтегле- 
те	вдясно	до	желаната	широчина.

  Ако ви се наложи да 
редактирате текст, който 
вече е записан в клетка от 
таблицата, не е необходимо 
да го пишете наново. Можете 
да направите това по някой 
от следните начини:
–  Кликнете с мишката 
върху клетката, в която е 
текстът. В реда за формули 
щракнете на мястото, на 
което искате да направите 
промените, или на произволно 
място и използвайте 
стрелките на клавиатурата 
за придвижване по текста. 
–  Кликнете двукратно 
върху клетката и използвайте 
стрелките за придвижване 
в текста или щракнете с 
мишката на желаното от Вас 
място. 
–   Кликнете с мишката 
върху клетката и натиснете 
клавиш F2. В този случай 
курсорът се позиционира в 
края на текста.

  Ако се придвижвате 
с натискане на клавиш 
Enter, ще се активират 
последователно клетките 
в колоната. Ако желаете да 
се върнете в предишната 
клетка, използвайте 
клавишната комбинация  
Shift + Enter.
Ако се придвижвате с 
натискане на клавиш 
Tab, ще се активират 
последователно клетките от 
избрания ред. Ако желаете 
да се върнете в предишната 
клетка, натиснете 
клавишната комбинация  
Shift + Tab.
Все пак, ако предпочитате, 
използвайте мишката за 
активиране на клетките.
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B Ехсеl мoжe дa отмените (undо) пocлeднитe cи 100 дeйcтвия.

1.   По колко начина се записва стойността на клетка в паметта 
на компютъра?

2.   Как ще се представят в таблица (при достатъчно широка 
клет ка) с формат Общи числата:

 а) 12.54824565
 б) 3348.563
 в) 6895486.211462?

3.   Как ще се представят в клетка, форматирана като Число със 
зададени 15 знака след десетичния, числата:

 а) 12.54824565
 б) 58
 в) 185.211462658412355885133546?

4.   Клетки са форматирани като Процент с 4 знака след десетич-
ния. Ако се форматират като Число със зададени два знака 
след десетичния, как ще се промени представянето на числа-
та:

 а) 38.0000%
 б) 500.0000% 
 в) 0.0015% 
 г) 0.5600%?

4.  Въвеждане на дата и час
1.  Маркирайте клетка А13.
2.  Напишете датата, като поставите точка (.) или наклонена черта (/) 
след деня и месеца.
За месеците използвайте числата от 1 до 12, като на едноцифрените 
не е необходимо да поставяте нула пред числото. На годината, ако е 
след 2000, можете да изпишете само последните две цифри – Excel 
автоматично ще добави първите две.
3.  Натиснете Еnter, за да въведете данните.
4.  Маркирайте отново тази клетка и от списъка с формати изберете 
Дълга дата.
5.  Активирайте клетка В13.
6.  Напишете часа, като разделите часовете, минутите и секундите с 
двоеточие (:).
7.  Натиснете Еnter, за да въведете данните.
8.  Маркирайте отново тази клетка и от списъка с формати изберете 
Час.
9.  Затворете файла, като го съхраните.
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Формули за извършване на аритметични 
действия с въведените данни. Функции: 
сумиране, средноаритметично, 
максимум и минимум

11.

	 Както	знаете	от	математиката,	чрез	формулите	се	изчислява	стой-
ността	на	някаква	величина,	като	се	използват	стойностите	на	други	
величини.	Например	обиколката	Р	на	квадрат	със	страна	а	се	изчис-
лява	по	формулата	Р = 4а.
	 За	да	се	пресметне	стойността	в	дадена	клетка,	и	в	Excel	се	при-
лагат	формули.	Те	дават	възможност	за	извършване	на	математически	
операции	(събиране,	изваждане,	умножение,	деление,	степенуване).	
Формулите	 се	 записват	 в	 клетка,	 но	 като	 нейна	 стойност	 се	 връща	
резултатът	от	изчислението.

Структура на формула в Excel

	 За	указване,	че	в	дадена	клетка	се	въвежда	формула	(а	не	текст),	
след	маркирането	ѝ	задължително	първо	се	въвежда	знак	за	равен-
ство	(=).	След	приключване	на	изписването	на	формулата	се	натиска	
клавиш	Enter.
	 Формулата	може	да	съдържа	един	или	няколко	от	следните	еле-
менти:
•	адрес	–	адресът	на	клетка	от	таблицата.	Например,	ако	в	клетка	А5	
е	написано	„=А8“,	то	стойността	ѝ	ще	бъде	стойността	на	клетка	А8;
•	стойност,	която	не	се	променя,	въведена	директно	във	формулата.	
Например,	ако	в	клетка	А5	се	въведе	формулата	„=А8+3“,	то	клетка	
А5	ще	приеме	стойността	на	клетка	А8,	увеличена	с	3;
•	оператор	–	знак	или	символ,	който	указва	какъв	тип	изчисление	(опе-
рация)	ще	се	направи	в	израза.	Аритметичните	оператори	в	Excel	са:
	 +	–	събиране;	 		
	 -	–	изваждане;	
	 *	–	умножение;
	 /	–	деление;
	 ^	–	степенуване.
	 Ако	се	използват	различни	оператори	в	една	формула,	операции-
те	се	извършват	в	определен	ред.	Този	ред	се	нарича	приоритет.	Кол-
кото	по-висок	е	приоритетът	на	дадена	операция,	толкова	по-рано	от	
другите	се	извършва	тя.
	 В	 следващата	 таблица	 е	приведен	редът,	 в	 който	 се	изпълняват	
аритметичните	операции.
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Знак Действие
1. - смяна на знака (например -3)
2. ^ степенуване
3. * и / умножение и деление
4. + и - събиране и изваждане

 Ако се налага да се извърши някакво действие с по-нисък приори-
тет преди друго с по-висок, се използват скоби. Например за изчисля-
ване на лицето на трапец с основи 3 и 5 и височина 7 се използва фор-

мулата a + b
2

 · h. На езика на Excel това се изписва по следния начин:

=(3+5)/2*7

Във формулата не могат да присъстват интервали. 
Адресите на клетките се изписват с букви на латиница.

Функции

 Excel разполага с голям брой готови формули за различен тип из-
числения, наречени вградени функции. Всяка от тях изглежда по 
следния начин:
=име(аргумент), където: 
– име – името на функцията. Обикновено подсказва за какво се из-
ползва тя;
– аргумент – най-често представлява адрес(и) на клетка(и) или 
област(и) от клетки, със стойностите на които се прави изчисле- 
нието. Като аргумент могат да участват и конкретни стойности (кон-
станти) или изрази.

Функция SUM()

 Тази функция служи за събиране на числата, които са неин аргу-
мент, т.е. тези, посочени в скобите след името ѝ. Например тя може 
да изглежда по някой от следните начини:

=SUM(5;8) събират се числата 5 и 8, т.е. като 
стойност на клетката, в която е 
записана, ще се получи 13

=SUM(32;M5) към 32 се добавя стойността на 
клетката М5 и полученото число се 
връща като стойност на клетката, в 
която е записана функцията

=SUM(B6:B12) събират се стойностите на клетките от 
В6 до В12

=SUM(C16;D5:E7;F18*4) събират се стойностите на клетките 
С16, от D5 до Е7 и умножената по 4 
стойност на клетка F18

 Във формула могат да 
се използват повече от един 
комплект скоби. Добре е 
преди въвеждане с Enter да 
се преброят отварящите и 
затварящите скоби – броят 
им трябва да е равен.
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	 Обърнете	внимание,	че	числата	в	аргумента	се	разделят	с	точка	и	
запетая	(;).	Както	при	формулите,	в	аргумента	на	функциите	не	могат	
да	присъстват	интервали.
	 В	раздел	Начало	присъства	бутонът	  Aвтосумиране.	Ако	той	
се	 използва	 в	 клетка,	 съседна	 на	 клетки	 с	 числови	 данни,	Excel	 ги	
маркира	и	записва	като	аргумент.

Функция AVERAGE()

	 Тази	функция	е	предвидена	за	изчисляване	на	средноаритметич-
ното	на	числата,	посочени	като	неин	аргумент.	Както	и	при	SUM(),	
те	могат	да	бъдат	константи,	адреси	на	клетки	и	области	от	клетки,	
изрази.	Например	функцията	би	могла	да	изглежда	така:
=AVERAGE(A5:B16)
	 Като	стойност	на	клетката,	в	която	е	записана,	ще	се	върне	сред-
ноаритметичното	на	числата	от	посочената	област.	
	 Тази	функция	може	да	бъде	извикана,	като	от	падащия	списък	на	
бутона	Aвтосумиране се	избере	Средно.

Функция МАХ()

	 Използва	се	за	намиране	на	най-голямата	стойност	от	посочените	
в	аргумента.	В	него,	както	и	при	другите	функции,	могат	да	присъст-
ват	числа,	адреси,	изрази.	Например	е	възможен	следният	запис:
=MAX(F4:G8;15)
	 От	падащия	списък	на	бутона	Aвтосумиране	функцията	се	извик-
ва	чрез	избор	на	Максимум.

Функция MIN()

	 Служи	 за	 намиране	 на	 най-малката	 от	 посочените	 в	 аргумента	
стойности.	Може	да	се	използва,	като	от	падащия	списък	на	бутона	
Aвтосумиране	се	избере	Минимум.

1. Изчисляване лицето на трапец
1.	 Стартирайте	Excel	и	направете	таблицата,	показана	вляво.
2.		 Въведете	някакви	стойности	за	основите	и	височината	на	трапеца	
в	областта	В2:В4.
3.		 В	клетка	В5	напишете	формулата	за	изчисляване	на	лице	на	тра-
пец,	като	замените	конкретните	стойности	с	адресите	на	клетките	В2,	
В3	и	В4.	Тя	трябва	да	изглежда	така:
 =(В2+В3)/2*В4
	 Променяйте	стойностите	в	тези	клетки,	за	да	видите	как	се	изме-
ня	резултатът	от	формулата.

A B
1 Лице	на	трапец
2 а
3 b
4 h
5 Лице

Избирането на област от 
клетки става по два основни 
начина.

Първи начин:
1.   Щракнете върху първата 
(най-горната вляво) клетка 
от областта.
2. Задръжте натиснат 
бутона на мишката и 
изтеглете до последната 
(най-долната вдясно) клетка. 
3. Отпуснете бутона на 
мишката.
Областта е избрана, като 
всички клетки в нея са 
затъмнени, а първата избрана 
е бяла. Това означава, че тази 
клетка е активна в момента.

Втори начин: 
1. Щракнете в най-горната 
лява клетка на областта.
2. С натиснат клавиш Shift 
кликнете в най-долната дясна 
клетка. 
3. Отпуснете клавиша Shift.
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2.   Намиране на обща, средна, максимална и минимална 
дължина

1.  Отворете файла Реки.xlsx, създаден в Урок 10. Таблицата би тряб-
вало да изглежда подобно на тази, показана на илюстрацията.
2.  Маркирайте клетка В10.
3.  Кликнете бутона Aвтосумиране.
Забелязвате как областта В5:В9 се маркира и се изписа като аргумент 
на функцията. Потвърдете с Enter.
4.  Кликнете в клетка В11.
5.  Изберете Средно от менюто на бутона Aвтосумиране.
Тъй като всички клетки над В11 съдържат числови данни, областта се 
маркира. Но клетка В10 не трябва да участва в изчислението.
6.  Променете в аргумента адреса В10 на В9 и натиснете клавиша 
Enter.
7.  Изчислете максималната и минималната дължина от петте реки, 
като използвате функциите МАХ() и MIN(), аргумент на които също е 
областта В5:В9.

3.  Намиране на процент от най-дългата река

 Каква част например е 5 от 10 се намира, като се раздели 5 на 10. 
По същия начин се определя частта, която представлява дължината 
на някоя от реките спрямо дължината на най-дългата от тях.
1.  Изберете клетка С6.
2.  Напишете формулата
 =В6/В5
и натиснете клавиша Enter. В резултат се получава числото 0.684375.
Но вие искате то да е в проценти.
3.  Маркирайте отново клетката и използвайте бутона Стил за про-
цент от групата Число.
Сега вече резултатът е 68.44%.

•    Bcякa фyнкция в Ехсеl мoжe дa имa дo 255 apгyмeнтa.
•   Ехсеl разполага с огромен брой функции, разделени в повече 
от 10 категории. Само в категорията „Математически и тригоно-
метрични функции“ (сред които е SUM()) те са над 60.

1.   Какъв е приоритетът на действията при изчисляване на фор-
мула?

2.  За какво служат скобите във формулите?

3.   Направете таблица за изчисляване на повърхнината и обема на 
правоъгълен паралелепипед по зададени три измерения.
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Формат на представяне на данните. 
Формули и функции. Упражнение

1.  Изчисляване на броя дни, които сте изживели

	 В	Excel	датите	се	представят	в	паметта	на	компютъра	като	цели	
числа,	като	на	числото	1	съответства	01.01.1900	г.,	на	2	–	02.01.1900	г.,	
и	т.н.	до	днешния	ден.	
	 За	да	изчислите	колко	дни	сте	живели,	от	числото	на	днешната	
дата	трябва	да	извадите	числото	на	датата	на	деня,	преди	да	се	роди-
те.
1.		 Стартирайте	Excel	и	форматирайте	две	клетки	като	Дата.	
2.		 В	едната	от	тях	напишете	днешната	дата,	а	в	другата	–	на	деня	
преди	този,	в	който	сте	се	родили.
3.		 В	трета	клетка	напишете	формула	за	разликата	между	днешната	
и	другата	дата.	Използвайте	адресите	на	клетките,	в	които	те	се	нами-
рат.	Полученото	число	показва	колко	дни	сте	живели.

Когато се извършват аритметични действия с дати, резултатът 
е число.

2.  Решаване на математическа задача

	 Комин	 от	 бетон	 има	 формата	 на	 правоъгълен	 паралелепипед	 с	
основа	квадрат.	Направете	таблица	за	изчисляване	на	количеството	
бетон	(в	кубически	метри),	необходимо	за	направата	на	комина	при	
различни	стойности	на	отбелязаните	на	чертежа	величини.
	 Обемът	бетон,	необходим	за	изграждането	на	комина,	се	намира,	
като	от	обема	му	(външните	му	размери)	се	извади	този	на	отвора,	т.е.		
b2.	h	–	a2	.	h.
	 Заместете	a, b и	h с	адресите	на	клетките,	в	които	се	намират	тези	
стойности,	както	и	степенуването,	умножението	и	изваждането	със	
съответните	оператори	и	ще	получите	желаната	формула.

	 Използвайте	данните	от	таблицата	по-долу	за	решаване	на	след-
ващите	задачи.	Представени	са	и	имената	на	редовете	и	колоните.	

А В С D
1 Участък Дължина	(km) Време	за	изми-

наване	(min)
2 1 315 189
3 2 125 83
4 3 267 145
5

	 Автомобил	пропътувал	маршрут	от	три	участъка.	Времето	за	из-
минаване	на	всеки	от	тях	и	неговата	дължина	са	дадени	в	таблицата.	
Като	използвате	данните	в	нея,	можете	да	решите	няколко	задачи.

12.
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3.   Намиране на общата дължина на маршрута и общото 
време за неговото изминаване

	 Използвайте	функцията	SUM()	за	намиране	на	общата	дължина	
на	маршрута,	както	и	на	общото	време	в	минути	за	неговото	измина-
ване.	Покажете	тези	резултати	съответно	в	клетки	В5	и	С5.

4.   Намиране на средната скорост (в km/h) 

	 Както	знаете,	средната	скорост	се	намира,	като	се	раздели	целият	
път	на	времето	за	неговото	изминаване.	
1.		 В	клетка	D2	напишете	формулата	за	деление	на	километрите	на	
времето.	Обаче	така	се	получава	скоростта	в	километри	за	минута.	За	
да	стане	тя	в	километри	за	час,	трябва	да	се	умножи	по	60.	Окончател-
но	формулата	би	трябвало	да	изглежда	така:	
=В2/С2*60

5.  Намиране на средната скорост за целия маршрут

	 В	клетка	D5	намерете	средната	скорост	за	целия	маршрут,	като	
използвате	функцията	AVERAGE()	за	клетките	D2:D4.
	 Излезте	от	приложението,	без	да	съхранявате.

6.  Превръщане на градуси по Фаренхайт 
 в градуси по Целзий

	 През	1724	г.	немският	физик	Даниел	Габриел	Фаренхайт	(1686	–	
1736)	предлага	температурна	скала,	 според	която	температурата	на	
замръзване	на	водата	е	32	градуса,	а	точката	на	кипене	е	212	градуса.	
Градусите	по	Фаренхайт	се	отбелязват	с	°F.
	 Формулата,	по	която	става	преизчисляването	на	градуси	по	Фа-

ренхайт	в	градуси	по	Целзий,	е		°C	=	°F	–	321.8 .	

1.		 Отворете	файла	Urok_13.xlsx	от	папка	Excel	от	електронните	ре-
сурси.	
2.	 Запишете	горната	формула	в	клетка	I3,	като	на	мястото	на	граду-
сите	по	Фаренхайт	поставите	адреса	на	клетка	Н3.
3.	 Въвеждайте	различни	стойности	–	положителни	и	отрицателни,	в	
клетка	Н3,	за	да	получите	градусите	по	Целзий.	Експериментирайте	с	
–40°F.	На	колко	градуса	по	Целзий	съответстват?

2.		 Форматирайте	 клетки	 D2:D5	 като	
Число	с	един	знак	след	десетичния.	Това	
може	 да	 направите,	 като	маркирате	 об-
ластта	и	от	контекстното	меню	изберете	
Форматиране на клетки.
3.		 Използвайте	аналогична	формула	за	
намиране	на	другите	средни	скорости.

 Според създателя 
на скалата нулата по 
Фаренхайт съответства на 
най-ниската температура, 
измерена през зимата 
на 1708/1709 г. Така 
физикът е искал да 
избегне използването на 
отрицателни температури. 
За 100 градуса по своята 
скала Фаренхайт е избрал 
телесната температура 
на коня, считана за по-
стабилна от човешката. 
100°F са около 37,8°С.
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Отпечатване на таблица и на 
отделни части от нея

13.

Оформление на страниците

 При създаване таблиците нямат дефинирана област за отпечатване. 
Такава се създава при оформлението на страниците. В раздел Офор
мление на страниците се намира групата Настройка на страниците, 
с инструментите на която работният лист се разделя на области за 
отпечатване, аналогични на страниците в документ в Word. Границите 
им се отбелязват с пунктирани линии.
 Бутоните са предназначени съответно за определяне на:

 – Полета – полетата в краищата на страницата, в които не се печата;
 – Ориентация – портретна или пейзаж на;
 – Размер – размер на страницата. Списъкът предлага няколко 
стандартни размера. В България най-често използваният е А4;
 – Област за печат – фиксиране на област/и за отпечатване. Тя 
се маркира и от списъка на бутона се избира Задай област за печат. 
При маркиране на друга област в списъка се появява команда Добави 
към областта за печат, с която се добавя и тази област;
 – Прекъсвания – принудителен край на страницата с използване 
на командата Вмъкни край на страница съответно:
 •  хоризонтално – маркира се редът, който трябва да е на следваща 

страница, а над него се появява пунктир;
 •  вертикално – маркира се колоната, от която ще започва следваща 

страница. Вляво от нея се показва пунктир за край на страница;
 •  хоризонтално и вертикално – маркира се клетка.

 Ако областта за печат 
се състои от множество 
области, при отпечатване 
всяка от тях се разполага на 
отделен лист хартия.

 Както и в Word, и тук страниците имат горен и долен 
колонтитул. При използване на бутона Печат на заглавия 
се отваря прозорецът Настройка на страниците. 
 Разделът Горен/долен колонтитул се използва за 
поставяне на надписи и/или други данни.
 Списъците Горен колонтитул и Долен колонтитул 
предлагат поставянето на номер на страница, дата, 
име на файл, лист и др. Чрез Потребителски горен 
колонтитул и Потребителски долен колонтитул 

 Прекъсванията се премахват, като от списъка на бу-
тона се избере Премахни всички знаци за нова страница.
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се извиква съответният прозорец за допълнително форматиране и 
подреждане на данните в колонтитула. 
 Чрез бутона Визуализация на печата може да се провери как биха 
изглеждали страниците при отпечатване.
 В група Опции за лист на раздела Оформление на страниците се 
намират настройките на изгледа и отпечатването на  работния лист. 
 Помощна мрежа са линиите, които показват границите на клетките. 
По подразбиране те са видими. При премахване на отметката в полето 
Показване тези линии се скриват и работният лист остава бял. При 
поставяне на отметка в полето Печат те присъстват при отпечатването.
 Заглавия са имената на редовете (номерата в най-лявата колона) и 
колоните (буквите в най-горния ред). По подразбиране те се виждат. 
Ако се премахне отметката в полето Изглед, те се скриват от работния 
лист. С отметка в полето Печат заглавните ред и колона се отпечатват.

 Всички изброени дотук 
настройки могат да се 
направят в различните 
раздели на прозореца 
Настройки на страниците, 
който може да бъде извикан 
чрез бутона , намиращ 
се вдясно от заглавието на 
която и да е група в този 
раздел.

Настройки за отпечатване

 Отпечатването на таблица или избрана част от нея става, като от 
меню Файл се избира Печат (или се използва клавишната комбина- 
ция Ctrl + P). Показва се изглед на текущия работен лист, както и на-
стройките за отпечатване. Най-често използвани са:

1 2

3 45 6

1   Копия – в това поле се определя колко екземпляра 
от таблицата или нейна част да бъдат отпечатани. 
Броят може да бъде променен посредством стрел-
ките вдясно или да се напише; 

2   Принтер, на който ще се печата; 
3   какво от таблицата да се отпечата. По подразбира-

не са активните листове. Могат да бъдат отпечатва-
ни и избрани поредни страници, които се записват 
в полетата Страници;

4   при зададено повече от едно копие се предлагат две 
възможности за последователност на отпечатване. 
По подразбиране е страниците да са Комплектова-
ни, т.е. отпечатването на втория екземпляр започва, 
след като е приключило това на първия. Може да 
се избере да са Некомплектовани, което ще рече, че 
първата посочена страница се отпечатва в съответ-
ния брой копия, след което се преминава към след-
ващата;

5   ориентация на страницата – Портретна или Пей-
зажна;

6   формат на хартията.
При използване на последните две настройки проме-
ните се визуа лизират в дясната част на прозореца.
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Обобщение на темите 
„Компютърна текстообработка“ и 
„Обработка на таблични данни“

14.

	 Както	ви	е	добре	известно,	потребителският	интерфейс	на	двата	
продукта,	а	и	на	останалите	приложения,	включени	в	офиспакета	и	
в	Windows,	е	много	сходен.	Освен	визуалната	прилика,	съществуват	
редица	съвпадащи	групи	и	действащи	по	един	и	същ	начин	командни	
бутони.	Така	например	първата	група	Клипборд	 е	напълно	еднаква.	
Единствено	при	повече	наблюдателност	 по	 синия	цвят	на	 раздела	
Файл	бихте	могли	да	се	ориентирате,	че	групата	е	от	Word,	тъй	като	
при	Excel	той	е	зелен.
	 Функционалността	на	командните	бутони	от	тази	група	съвпада	
напълно	при	двете	приложения	–	изрязване,	копиране,	поставяне	и	
копиране	на	форматите.
	 Съвпада	функционалността	 и	 на	 еднаквите	 бутони	 от	 групата	
Шрифт.	И	в	двете	програми	те	се	използват	за	манипулиране	на	вида,	
размера	и	цвета	на	щрифта.	По-конкретно	видът	на	шрифта	при	двете	
програми	съвпада	напълно,	 тъй	като	той	се	избира	от	една	и	съща	
подпапка	–	Fonts,	в	папка	Windows.
	 Няколко	командни	бутона	 от	 групата	Абзац	 на	Word	 попадат	 в	
групата	Подравняване	на	Excel,	запазвайки	еднаквия	си	вид	и	почти	
същата	функционалност.	Докато	при	текстообработката	те	въздействат	
върху	подравняването	на	абзаците,	в	електронната	таблица	действат	
на	ниво	клетка.
	 Съществуват	съвпадения	и	на	редица	други	командни	бутони.
	 По	 еднотипен	 начин	 изглежда	 и	 се	 използва	Лентата с ин-
струменти за бърз достъп.	 Ако	 на	 компютъра,	 на	 който	 рабо-
тите,	 тя	 изглежда	 по	 някакъв	 друг	 начин,	 не	 се	 изненадвайте.	
В	 нея	 могат	 да	 присъстват	 и	 други	 командни	 бутони.	 Обик-
новено	 това	 се	 прави,	 в	 случай	 че	 потребителят	 на	 компю	- 
търа	често	използва	една	и	съща	команда.	
	 Представете	си,	че	при	работа	с	Excel често	ви	се	случва	да	из-
вършвате	 сумиране	посредством	бутона	 ,	 а	 при	работа	 в	Word 
постоянно	ви	се	налага	да	търсите	в	текста	посредством	 .	 
Ако	щракнете	с	десния	бутон	на	мишката	върху	единия	или	другия	
команден	бутон,	се	отваря	контекстно	меню	и	първата	команда	в	него	
е	Добави към лентата с инструменти за бърз достъп.	Кликнете	
върху	нея.	Вляво	е	показан	резултатът	в	двата	случая.
			 Ако	бутонът	престане	да	ви	е	нужен,	премахването	му	става	с	десен	
клик	върху	него	в	Лентата за бърз достъп	и	избор	от	контекстното	
меню	на	командата	Премахни от лентата с инструменти за бърз 
достъп.
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	 Ако	кликнете	с	десен	бутон	в	наборното	поле	на	Word	или	в	клет-
ка	в	Excel,	се	отварят	контекстните	менюта	на	двете	програми.

	 Забелязвате,	че	въпреки	различията	във	вторите	части	на	панели-
те,	продиктувани	от	специфичните	функционалности	на	двете	про-
грами,	 първите	 части	 са	 доста	 сходни.	 Чрез	 тях	 се	 управляват	 оп-
ределени	параметри	на	шрифтовете,	както	и	командите	за	копиране,	
изрязване	и	вмъкване.
	 И	накрая:	общото	между	тези	продукти	също	така	е,	че	Microsoft 
непрекъснато	ги	развива	и	обновява.	Ето	как	изглеждат	горните	кон-
текстни	менюта	в	по-нова	версия	на	офиспакета:
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Примерен тест за проверка на наученото 
дотук

15.

1.	 	Колко	байта	са	необходими,	за	да	се	
запише	текстът	в	кавичките

	 „колко	прави	2	+	2“?
	 А)	17
	 Б)	15
	 В)	13

2.	 	От	един	килобайт	и	един	кибибайт	
повече	е:

	 А)	един	кибибайт
	 Б)	еднакви	са
	 В)	един	килобайт.

3.	 	Диаграма	може	да	съдържа	файлът:
	 А)	grafica.wav
	 Б)	text.exe
	 В)	pesen.xlsx

4.	 	Не	е	носител	на	информация,	използ-
ван	в	компютърните	технологии:

	 А)	USB	гнездото
	 Б)	перфокартата
	 В)	външната	флашпамет.

5.	 	За	вмъкване	на	символи	се	използва	
бутонът:

	 А)	
	 Б)	
	 В)	

6.	 ©,	¶	и	™	са:
	 А)	клавишни	комбинации
	 Б)	форматиращи	символи
	 В)	специални	знаци.

7.	 	Графично	 изображение	 в	 текстов	
документ	 може	 да	 бъде	 вмъкнато	
от:

	 А)	библиотека	и	файл
	 Б)	само	от	библиотека
	 В)	само	от	файл.

8.	 	При	първоначално	вмъкване	на	изо-
бражение	в	текста	то	се	позицио-
нира:

	 	А)	в	горната	лява	част	на	наборното	
поле

	 Б)	на	мястото	на	курсора
	 В)	в	центъра	на	наборното	поле.

9.	 	Изображение,	 вмъкнато	 в	 текст,	
може	да	се	форматира:

	 	А)	само	непосредствено	след	вмък-
ването

	 	Б)	 само	 преди	 съхраняването	 на	
файла

	 В)	винаги.

10.		Чрез	 захващане	 и	 преместване	 на	
зеленото	 кръгче	 над	 картината:	

	
	 А)	изображението	се	завърта
	 	Б)	 изображението	се	променя	про-

порционално
	 В)	изображението	се	деформира.

11.		Търсенето	на	текст	в	документ	се	
извършва:

	 	А)	само	от	мястото	на	курсора	към	
началото	на	документа

	 	Б)	от	курсора	към	началото	или	към	
края	на	документа

	 	В)	само	от	мястото	на	курсора	към	
края	на	документа.
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12.	 	За	да	се	изведе	подсказващ	текст	
за	елемент	на	екрана,	е	необходимо:

	 А)	той	да	се	кликне	с	левия	бутон
	 Б)	той	да	се	кликне	с	десния	бутон
	 	В)	 да	 се	 задържи	 показалецът	 на	

мишката	върху	него.

13.		Най-често	 използваният	 формат	
хартия	у	нас	е:

	 А)	А4
	 Б)	А5
	 В)	А8.

14.	 	Номерата	на	страниците	могат	да	
се	разположат:

	 А)	само	в	горното	бяло	поле
	 Б)	в	горното	или	долното	бяло	поле
	 В)	само	в	долното	бяло	поле.

15.		Ако	 при	 отпечатване	 в	 съответ-
ното	 поле	 са	 избрани	 страници		
2-4,6,8-11,	ще	се	отпечатат	стра-
ници	с	номера:

	 А)	2,	4,	6,	8,	11
	 Б)	2,	4,	5,	6,	7,	8,	11
	 В)	2,	3,	4,	6,	8,	9,	10,	11.

16.		При	избор	на	команда	за	отпечат-
ване	 на	 документ,	 в	 прозореца	 се	
показва:

	 	А)	 изглед	 на	 страницата	 от	 доку-
мента,	на	която	е	курсорът

	 	Б)	 изглед	 на	 първата	страница	на	
документа

	 	В)	 изглед	 на	 последната	 страница	
на	документа.

17.		При	 въвеждане	 на	текст	в	 клетка	
на	Excel,	ако	в	него	се	съдържат	и	
числа:

	 	А)	 те	 се	 преместват	 в	 клетката	
вдясно

	 	Б)	те	се	възприемат	като	част	от	
текста

	 	В)	 те	 се	 отделят	 от	 останалия	
текст	в	клипборда.

18.		При	въвеждане	на	число	в	клетка	на	
Excel:

	 	А)	 то	 се	 приема	 като	 текст,	 ако	
изрично	не	е	указан	формат	Число

	 	Б)	 то	 се	 приема	 като	 текст,	 ако	
изрично	не	е	указан	формат	Общи

	 	В)	то	се	приема	за	число,	освен	ако	
не	е	указан	формат	Текст.

19.		Формулата	в	Excel	започва	винаги:
	 А)	със	знак	=
	 Б)	с	буква	f
	 В)	с	лява	скоба	(

20.	Формула	в	Excel	не	може	да	съдържа:
	 А)	константа
	 Б)	текст
	 В)	адрес.

21.	 	Функцията	AVERAGE()	намира:
	 	А)	сумата	на	числата,	посочени	като	

аргумент
	 	Б)	разликата	на	числата,	посочени	

като	аргумент
	 	В)	средноаритметичното	на	числа-

та,	посочени	като	аргумент.

22.		Ако	 като	 аргумент	 на	 функция	 в	
Excel	е	посочено	(c2;d4),	той	обхва-
ща	клетките:

	 А)	c2	и	d4
	 Б)	c2,	c3,	c4,	d2,	d3,	d4
	 	В)	празно	множество,	тъй	като	ад	-	

ресите	 не	 са	 написани	 с	 главни	
букви.
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Основни файлови формати при създаване  
и обработка на изображения

16.

Растерна графика

	 Преобладаващата	част	от	файловете	с	изображения	(снимки,	кар-
тинки)	 във	 вашия	 компютър	 са	 растерни.	 Растерно	 е	 изображение-
то,	което	е	съставено	от	пиксели	(от	английската	дума	pixel,	която	е	
комбинация	от	picture	–	картина,	и	element	–	елемент,	т.е.	елемент	от	
картината).	Всеки	пиксел	е	с	определен	цвят	и	яркост	и	заема	място	в	
правоъгълна	решетка.	На	илюстрацията	е	представен	изгледът	на	бу-
тона	Запиши,	използван	в	голям	брой	приложения,	разбит	на	пиксели.
	 Всъщност	растерната	графика	използва	едно	несъвършенство	на	
човешкото	 зрение	 –	 да	 не	 различава	 отделните	миниатюрни	 точки.	
Поради	това	то	възприема	картината	в	нейната	цялост.

	 Убедете	се	сами:	  =  

 Картинката	вляво	ви	изглежда	доста	по-приемлива	от	поредицата	
черни	и	бели	квадратчета	вдясно,	макар	че	двете	са	образувани	абсо-
лютно	по	един	и	същи	начин.
	 Файлове	с	растерни	изображения	се	създават	с	всички	цифрови	
фотоапарати,	камери,	телефони	и	приложения	от	типа	на	Paint.

Растерни файлови формати

 Графичните файлови формати	 на	 растерното	 изображение	 са	
много.	Причината	 за	 това	е,	че	 голям	брой	софтуерни	приложения,	
обработващи	 графична	 информация,	 използват	 специфични	 и	 спе-
циа	л	но	създадени	за	тях	формати.	В	някои	случаи	определени	програ-
ми	не	могат	да	работят	с	всички	формати.	Поради	това	съществуват	
различни	 приложения	 (безплатни	 или	 платени),	 които	 конвертират	
(преобразуват)	файлове	от	един	формат	в	друг.	

ВМР
	 Той	е	най-често	използваният	в	Windows	файлов	формат.	Това	е	
съвсем	закономерно	–	този	формат	е	разработен	от	Microsoft.	Името	
му	произлиза	от	идеята,	която	е	реализирана	в	него	–	да	се	направи	
карта	на	отделните	битове	(Bit	Map).	Във	файла	всеки	пиксел	от	изо-
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ПРОЗРАЧНО 
ИЗОБРАЖЕНИЕ

бражението	 се	 описва	 сам	 за	 себе	 си,	 поотделно.	При	 този	формат	
резолюцията	не	 е	 ограничена,	 броят	на	цветовете	на	пиксела	 също	
може	да	е	много	голям	(до	32	бита	за	пиксел,	т.е.	232	цвята).	Това	прави	
файловете,	записани	в	такъв	формат,	доста	обемисти,	но	за	сметка	на	
това	се	осигурява	високо	качество	на	изображението.	Разширението	
на	файловете	е	.bmp.

JPEG
	 Този	 формат	 е	 разработен	 от	 Joint	 Photofraphic	Experts	Group.	
Предназначен	е	основно	за	съхраняване	на	изображения	с	много	цве-
тове	с	възможно	най-малък	обем.	Затова	JPEG	е	много	подходящ	за	
снимки.	Неслучайно	съвременните	цифрови	фотоапарати	го	използ-
ват	масово.	Форматът	успява	да	постигне	малкия	размер	на	файлове-
те,	отново	хитро	използвайки	недостатъка	на	човешкото	зрение	да	не	
може	да	улови	достатъчно	малки	разлики	в	цветовете.	Отначало	се	
намалява	информацията,	отнасяща	се	до	цветовете,	а	след	това	и	тази,	
свързана	с	точките	в	междинните	зони	на	изображението.	Подходящ	
е	за	визуализиране	на	екран.	Разширението	на	файловете	е	.jpg,	.jpeg,	
.jpe	или	.jfif.

GIF
	 Създател	на	формата	е	CompuServe.	Името	произлиза	от	Graphics	
Interchange	Format.	Поддържа	малък	брой	цветове	за	пиксел	(256)	и	
неголям	брой	пиксели,	но	тъкмо	затова	обемът	на	файловете	е	малък.	
Не	е	много	подходящ	за	наситени	с	цветове	снимки,	но	пък	е	идеален	
за	чертежи,	 графики	и	текст	–	обекти,	съдържащи	малък	брой	цве-
тове,	в	които	има	голям	брой	едноцветни	области.	Извън	тези	огра-
ничения,	водещи	до	намаляване	на	файловете,	форматът	притежава	
и	специален	метод	(компресия),	който	допълнително	го	свива.	Дава	
възможност	за	прозрачност	на	изображението	(част	от	него	да	няма	
цвят).	Изображенията	в	този	формат	са	подходящи	за	представяне	на	
екран.	Разширението	на	файла	е	.gif.

TIFF
	 Това	 е	 графичен	 формат,	 утвърдил	 се	 за	 професионални	 цели,	
напр.	издателска	дейност.	Името	му	е	съкращение	от	Tagged	Image	
File	Format.	При	него,	както	и	при	BMP,	няма	ограничение	на	резолю-
цията,	а	броят	на	цветовете	е	до	24	бита	за	пиксел	(около	16	милиона).	
Форматът	е	много	гъвкав	и	позволява	в	един	файл	да	се	съхранят	ня-
колко	изображения	и	 текст.	Притежава	 специфична	организация	на	
данните,	позволяваща	при	едни	и	същи	параметри	с	ВМР	обемът	на	
файла	да	е	двукратно	по-малък.	Много	подходящ	е	за	печат.	Разшире-
нието	на	файла	е	.tif	или	.tiff.
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PNG
	 Форматът	PNG	(Portable	Network	Graphics)	е	разработен	специал-
но	за	поставяне	на	изображения	в	интернет	страници.	Проектиран	е	
не	от	конкретна	софтуерна	компания,	а	от	група	независими	специа-
листи	по	графични	изображения.	Както	и	част	от	останалите	форма-
ти,	той	притежава	механизъм	за	допълнително	намаляване	на	обема	
(компресия),	но	многократното	му	използване	не	води	до	загуба	на	
качеството.	 Поддържа	 функция	 за	 прозрачност	 на	 изображението.	
Подходящ	 е	 за	 визуализиране	 на	 екран.	 Разширението	 на	 файла	 е	
.png.
	 Разгледайте	хипотетичната	ситуация,	че	имате	в	наличност	файл	
във	формат	TIFF,	но	искате	да	го	изведете	на	екран.	Не	че	е	невъзмож-
но	да	бъде	изведен	и	така,	но	по-подходящо	би	било	да	стане	от	типа	
PNG.	Как	да	се	преформатира	той?	На	помощ	идва	добре	познатото	
ви	от	миналата	година	приложение	Paint.	Когато	файлът	бъде	отворен	
с	него	и	се	избере	командата	Записване като,	от	полето	Запиши като 
тип	може	да	бъде	избран	друг	файлов	формат,	в	конкретния	случай	
PNG.

Векторна графика

	 Векторното	графично	изображение	е	съставено	от	различни	обек-
ти	–	прави	и	криви	линии,	геометрични	фигури	и	др.,	описани	чрез	
сложни	математически	формули.	При	всяка	промяна	на	такова	изо-
бражение	то	бива	преизчислявано.	Това	позволява	да	бъде	подложено	
на	всякакви	трансформации,	в	т.ч.	многократно	увеличавано,	без	това	
да	се	отрази	на	качеството	му	 (за	разлика	от	растерното	изображе-
ние).
	 Основен	недостатък	на	векторната	графика	е	невъзможността	да	
се	пресъздаде	картина	с	качествата	на	фотография.	Ако	се	вгледате	в	
илюстрацията	вляво,	сами	ще	се	убедите	–	колкото	и	детайлно	да	са	
нарисувани	плодовете,	ясно	личи,	че	това	не	е	снимка,	а	рисунка.
	 Файлове	с	векторни	изображения	се	създават	чрез	различни	ком-
пютърни	приложения.

Векторни файлови формати

	 Накратко	 могат	 да	 се	 изброят	 и	 векторните	 файлови	 формати.	
Както	 бе	 споменато	 по-горе,	 при	 тях	 изображенията	 се	 представят	
посредством	математически	формули.	Предимството	им,	освен	посо-
ченото,	е	малкият	обем	на	файловете.	
	 Форматът	SVG	(Scalable	Vector	Graphics	–	мащабируема	вектор-
на	графика)	е	предназначен	за	описание	на	двумерна	векторна	графи-
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ка.	Удобен	е	за	печат,	качване	на	изображения	в	интернет	и	за	мобил-
ни	устройства.	Той	е	отворен	(некомерсиален)	стандарт,	поддържан	
от	повечето	уеббраузери.	Разширението	на	файловете	е	.svg.
	 Друг	формат,	в	който	могат	да	бъдат	записани	векторни	изображе-
ния,	е	WMF.	Той	е	разработка	на	Microsoft	и	първоначално	се	е	използ-
вал	за	пренасяне	на	изображения	между	различните	приложения	на	
Windows.	Понастоящем	много	от	картинките	в	познатата	ви	библио	- 
тека	Графична колекция	са	в	този	формат.	Разширението	му	е	.wmf.
	 В	заключение	е	необходимо	да	се	отбележи,	че	двата	вида	файло-
ви	формати	не	са	напълно	несъвместими.	Така	например	едно	изклю-
чително	популярно	приложение	работи	предимно	с	растерни	изобра-
жения,	но	в	тях	могат	да	се	включват	и	векторни	елементи.	От	друга	
страна,	 не	 по-малко	 разпространена	 програма	 обработва	 векторни	
изображения,	но	присъединява	в	тях	и	растерни	детайли.

Както се убедихте по-горе, не всеки недостатък е нещо лошо. 
Ако човешките очи бяха по-съвършени, нямаше да виждате компю-
търните картини, а отделните пиксели, от които са съставени. 
Същото се отнася и за екраните на телевизорите, телефоните 
и таблетите. Те също формират изображението чрез мрежа от 
пиксели. 
И накрая – ако зрението на хората беше перфектно, те нямаше 
да могат да гледат филми и клипове. Защо ли? Просто защото те 
се състоят от отделни кадри, които се сменят с честота обик-
новено 24 в секунда. Очите ги възприемат като гладка картина, 
но ако бяха по-съвършени, хората щяха да виждат само отделни 
примигвания.

1.  Опишете растерното графично изображение.

2.  Избройте три файлови формата на растерно изображение.

3.   Кой е файловият формат, предназначен да създава файлове с 
малък обем?

4.   Кой файлов формат е разработен специално за изображения в 
интернет?

5.  С какво се създават растерните изображения?

6.  Опишете векторното графично изображение.

7.  С какво се създават векторните изображения?

8.   Как може да се различи векторното от растерното изображе-
ние?
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Дигитализиране на изображение 
чрез скенер, смартфон или цифров 
фотоапарат. Обработка и запазване 
на изображение

17.

Скенер

	 Скенерът	е	периферно	устройство	на	компютърната	система.	Той	
служи	за	въвеждане	на	графични	изображения	в	компютъра.	При	ра-
бота	с	изображения	скенерът	предоставя	единствената	възможност	за	
тяхното	точно	възпроизвеждане	без	загуба	на	качество.	
 Скенерът	може	да	бъде	самостоятелен	хардуерен	компонент	или	
част	 от	 мултифункционално	 устройство	 –	 комбинация	 от	 принтер,	
скенер	и	копирна	машина.	Той	работи	на	принципа	на	оптичното	зас-
немане	от	хартиен	носител	или	фотографска	лента.	Основната	му	част	
е	сканиращата	глава,	която	обхожда	всяка	точка	от	изображението	и	я	
записва	в	цифров	вид.	
	 Скенерът	представя	обекта,	поставен	в	него,	като	графично	рас-
терно	изображение.	Затова	и	една	от	неговите	най-важни	характерис-
тики	 е	 максималната	 му	 разделителна способност	 (резолюция*),	
която	определя	качеството	на	получаваното	изображение.	Колкото	по-
голям	е	броят	на	пикселите	и	на	техните	цветове,	толкова	по-качест-
вено	е	изображението,	тъй	като	резолюцията	е	по-висока.	Съответно	
нараства	и	обемът	на	файла,	съдържащ	това	изображение.
	 В	ежедневната	практика	най-често	се	използват	плоските	скене-
ри	–	те	са	най-евтини	и	най-малки.	При	тях	оригиналът	се	осветява	и	
отразената	светлина	се	преобразува	от	главата	в	електронни	импулси.	
Често	плоските	скенери	могат	да	работят	и	с	фотографска	лента,	като	
в	този	случай	се	кодира	светлината,	преминала	през	лентата.

скенер мултифунк-
ционално  

устройство

*		 	Прието	е	броят	на	точките	на	растерното	изображение	да	се	представя	основно	по	два	начина.	
Първата	мярка	е	брой	пиксели	на	един	инч	(2,54	сm)	разстояние.	Означава	се	с	ppi,	което	произлиза	
от	pixels	per	inch	(пиксели	на	инч),	или	с	по-старото	dpi	–	dots	per	inch	(точки	на	инч).	С	втората	
мярка	се	обозначава	броят	на	точките	по	хоризонталата	и	вертикалата	на	изображението,	например	
1280×960.	Друг	измерител,	свързан	с	качеството	на	изображението,	е	броят	на	цветовете,	в	които	
може	да	бъде	оцветен	един	пиксел.

	 Дигитализацията	(цифровизацията)	е	процес,	при	който	инфор-
мацията	се	преобразува	в	цифров	формат,	записан	на	електронен	но-
сител	и	четим	от	компютърна	система.	На	дигитализация	подлежат	
документи,	изображения,	звуци	и	сигнали.	През	последните	десети-
летия	тече	процес	на	масова	дигитализация	на	важни	хартиени	книги	
и	документи,	тъй	като	хартията	е	нетрайна,	а	електронният	запис	е	
вечен	и	не	губи	качеството	си.
	 Процесът	 на	 създаване	 на	 изображение	 чрез	 скенер,	 смартфон	
или	цифров	фотоапарат	представлява	дигитализация,	тъй	като	изгот-
веното	изображение	се	записва	в	цифров	вид	на	електронен	носител.
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Въвеждане на изображение чрез скенер

 Всеки скенер се предлага в комплект със специализиран софтуер, 
който дава възможност на операционната система да го разпознае и 
работи с него. В този урок се разглежда стандартното средство на 
Windows за сканиране на снимки или документи.
 Оригиналът, който ще се сканира, трябва да бъде поставен пра-
вилно върху стъклото на скенера (на всеки скенер е отбелязано точ-
ното му място). 

 Намирането на софтуера става по познатия начин – с щракване 
върху бутона за търсене . При изписване на първите няколко букви 
на „сканиране“ в полето за най-добро съвпадение ще се появи Факс 
и сканиране в Windows. След като щракнете върху него, се отваря ос-
новният прозорец на това приложение.

 За да може да се продължи работата, към компютъра трябва да е 
свързан скенер.
 В долната част на левия панел трябва да е активирана опцията 
Сканиране. С кликване върху Ново сканиране в Лентата с инстру-
менти се отваря прозорецът, който позволява да бъдат извършени ня-
кои настройки на сканирането.
 Полето Профил позволява да се зададе сканиране на Снимка, като 
изборът е зададен по подразбиране, или Документ.
 Формат на цвета дава възможност да се определи една от трите 
цветности на копието:
Цвят – цветно изображение, което е зададено по подразбиране в диа-

логовия прозорец;
Степени на сивото – изображение в сивата гама. Това е най-бързият 

начин да превърнете една картинка или снимка в черно-бяла, като 
при това запазите плавността на преливанията;  

Черно-бяло – черно-бяло изображение без никакви нюанси.
 Тип на файла позволява да се определи видът на файла, в който ще 
се съхрани изображението – дали да е .jpg, .bmp, .tif, или .png. В този 

При сканиране капакът на устройството трябва да бъде затво-
рен – това е важно, тъй като светлината на лампата му понякога 
е много силна и може да ви заслепи.
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смисъл е добре да се знае за какво ще се използва изображението – за 
визуализация на екран или за печат.
 Разделителна способност (т/инч) – тук можете да укажете раз-
делителната способност на изображението в точки на инч. Макси-
малната стойност зависи от възможностите на конкретния скенер, но 
следва да се има предвид, че това стандартно приложение на Windows 
обикновено не успява да я постигне.
 След избора на опциите в диалоговия прозорец чрез командата 
Визуализация в дясната му част може да се види как ще изглежда ре-
зултатът от сканирането. 
 Чрез захващане с мишката на манипулаторите (квадратчетата в 
четирите ъгъла на полето за сканиране ) това поле може да се огра-
ничи до снимката/документа или до част от него.
 С плъзгачите Яркост и Контраст могат да се донастройват тези 
параметри на изображението.
 При положение че полученото изображение не е удовлетворител-
но, могат да се променят опциите за сканиране (основно чрез изме-
нение на яркостта и контраста) и отново да се провери резултатът. 
Когато той е задоволителен, с командата Сканирай се извършва съ-
щинското сканиране. 
 Непосредствено след сканирането изображенията се запазват във 
файлове с имена Изображение, Изображение (2), Изображение (3) и 
т.н. в Документи в папката Сканирани документи. 
 Приложението Факс и сканиране в Windows предоставя и друга 
възможност за съхраняване. Маркира се нужната картинка и от меню
то Файл се щраква върху Запазване като. В отворилия се прозорец  
се намира необходимата папка за изображението, дава се подходящо 
име на файла и се потвърждава със Запазване.

Цифров фотоапарат и смартфон

 За разлика от фотоапаратите, които запазват заснетото върху свет-
лочувствителна лента, при цифровата фотография чрез фотоапара-
ти и смартфони се съхранява изображението по електронен път.
 Принципът на заснемането на някакъв обект е следният: светли-
ната, отразена от обекта, влиза в обектива, преминава през лещите, 
които се намират в него, и форматирана по определен начин, попада 
върху светлочувствителната матрица. Тя преобразува светлината в 
електрически импулси, които, управлявани от процесора на апарата, 
се записват в паметта му като файл.
 Известно ви е, че изображението, създавано от цифровия фотоа
парат, е растерно, изградено от пиксели. Колкото повече са те, тол 
кова картината е подетайлна. Броят на пикселите зависи от матри
цата, която улавя светлината. В съвременните цифрови апарати 
резолю цията се измерва в мегапиксели.

 За да се сканира част 
от изображението, трябва 
да е изключена опцията 
Визуализация на сканираните 
изображения като отделни 
файлове.

 Има известна разлика 
в пътя, който светлината 
изминава при огледално 
рефлексните и компактните 
фотоапарати, но принципът е 
един и същ.
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Въвеждане на изображение от цифров фотоапарат  
и смартфон

	 Въвеждането	на	изображение	от	цифров	фотоапарат	в	компютъра	
почти	не	се	отличава	от	копирането	на	файл	от	външен	носител	на	
информация,	свързан	със	системата.	При	включване	чрез	подходящ	
кабел	на	фотоапарата	към	някой	USB	порт	той	се	появява	като	папка	
(със	 или	 без	 характерна	 икона)	 във	Файловия мениджър.	Файлове-
те	със	снимки	биха	могли	да	бъдат	директно	в	тази	папка	или	в	ня-
коя	подпапка.	Прехвърлянето	им	става	по	познатия	начин	–	Копирай  
необходимите	файлове	и	Постави	на	подходящото	място	(папка).	
	 Прехвърлянето	на	изображение	от	някои	смартфони	към	компю-
тър	става	по	подобен	начин,	но	универсалният	е	през	интернет	или	
чрез	използване	на	блутут	(вид	безжична	връзка).

В края на 1975 г. е създадено първото устройство, 
което съхранява изображението на електронен но-
сител, а не на светлочувствителна лента. Резолю-
цията му е 100х100 пиксела, или 0.01 мегапиксела. На 
пазара първият цифров фотоапарат се появява през 
1990 г. с внушителната цена от $ 1990. Създава само 
черно-бели изображения с изключително скромната 
резолюция от 320x240 пиксела. Независимо от това, 
той е предвестникът на бъдещата дигитална фото-
графия.

1.   Как работи скенерът?

2.   Какво е изображението, което изработва скенерът?

3.   Какво представлява резолюцията?

4.    Как да се открие приложението на Windows, чрез което се из-
вършва сканирането?

5.    Какви параметри на изображението могат да се променят със 
стандартното приложение на Windows за сканиране?

6.   Какъв е принципът на действие на цифровия фотоапарат?

7.    Как се прехвърля файл със снимка от фотоапарата на компютъ-
ра?

Първото устройство, което 
съхранява изображението на 

електронен носител
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Инструменти за промяна на графично 
изображение: ориентация, яркост, 
контраст, осветеност, разделителна 
способност

18.

 Windows предоставя един инструмент за обработка на растерни 
графични изображения, ориентиран предимно към снимки. Това е 
програмата Photos. Чрез нея могат да бъдат извършвани някои основни 
промени на графичното изображение, целящи подобряване на качест-
вото му.

* За разлика от повечето приложения, включени в Windows, това не е преведено на български.

 От този основен прозорец на приложението ще се ползват основно 
два бутона. Единият  извиква  меню, от което след избор на 
Edit се отваря нов прозорец с опции за редактиране на изображението*. 
Другият, най-вдясно на същата лента,  извиква меню (на картинката 
вляво), от което може да се избере опция Resize за преоразмеряване 
на изображението чрез промяна на резолюцията му.
 Отворете прозореца за редактиране. Той изглежда така:
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1.	 Отваряне	на	файл	с	изображение	за	промяна

 В този урок ще използвате файла Urok_18.jpg, който се намира в 
папката Photos от електронните ресурси.
 За започване на работа по обработката на изображението щракне-
те върху името на файла с десния бутон на мишката, от контекстното 
меню изберете Отвори с и после Photos.

2.		 Корекция	на	ориентацията

В отворилия се прозорец изберете  Edit&Create, после Edit и в но-
вия прозорец – Crop&Rotate.

Разгледайте изображението. От пръв поглед се вижда, че фото-
графът е допуснал една от най-разпространените грешки при снима-
нето – не е държал фотоапарата хоризонтално и то се е наклонило.  
Коригирайте това. За целта използвайте плъзгача за изправяне  

. Чрез преместване с мишката на синята точка на-

ляво или надясно картината се накланя в същата посока. Отдясно се 
виждат градусите на завъртането. Манипулирането с мишката обаче е 
доста трудно. По-лесно е да се щракне с нея върху точката и после тя 
да се мести със стрелките на клавиатурата. Завъртането става през 1°.

В разглеждания случай картинката трябва да се завърти наляво и 
като че ли 3° са достатъчни.

Понякога при снимане фотоапаратът не се държи хоризонтално, 
а вертикално. С помощта на бутона  изображението може да 
се завърта на 90° по посока на часовниковата стрелка до постигане на 
желаната ориентация.
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3.   Корекция на яркостта, контраста и осветеността  
на изображението

 По всичко личи, че снимката, върху която се работи, е правена в 
облачно време, поради което е сравнително тъмна. Влезте в секцията 
Adjustments. Вдясно се намират опциите за управление на светлината – 

. В момента те не се виждат, но с кликване върху реда, на който се 
намира този надпис, се отварят.

Опитайте се да увеличите яркостта (интензивност-
та на осветеност) на снимката с помощта на плъзгача 
Exposure. Може би 20 степени са достатъчни, при повече 
ще започнат да изчезват по-светлите части, например 
коминът вляво.

Изображението леко избледня. Сега е моментът да се засили кон-
трастът – увеличете съотношението между най-светлите и най-тъм-
ните участъци на снимката. Експериментално се избират 30 степени.

Време е да се внесе и малко допълнителна осветеност. За целта се 
използва основният плъзгач на осветеността . Увеличете 
светлината с 25 степени.
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Ето го резултатът, а вдясно от него е началното изображение.
По-добре е, нали?

4.  Съхраняване на промените

 Остана да бъде съхранено сътвореното. Използвайте бутона за 
съхранение , намиращ се в долния десен ъгъл на прозореца. 
Той действа като познатата ви команда Запиши като. Изберете работ-
на папка (по указание на учителя), така че да можете да използвате 
графичното изображение в следващото упражнение.

Корекциите на снимката с цел нейното подобряване са направени 
съобразно вкуса на авторите на учебника. Не е задължително тези 
промени да ви харесват. Всеки има собствен вкус, вероятно вие 
бихте ги направили по друг начин. Важното е да се запознаете с 
възможностите за манипулиране на параметрите на изображението.

Снимката, която обработвахте, е на Класното училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в гр. Копривщица. В миналото обучението се 
осъществява по взаимната метода, т.е. учителят преподава на 
най-големите ученици, а те обучават по-малките. През 1843 г. се 
създава първото класно училище, в което децата са разделени в 
различни класове според тяхната възраст и се обучават само от 
учители. Скоро след това възникват и други училища от този тип.

1.  Как се отваря изображение в Photos?

2.  В какви мерни единици се задава промяната на ориентацията 
на изображението?

3.   През колко градуса може да се променя ориентацията на изо-
бражението в Photos?

4.   Защо яркостта на изображението не трябва да е много голяма?

5.  Какво представлява контрастът?
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Изрязване на част от изображение. 
Промяна на разделителна способност 
и размер на графично изображение. 
Упражнение

19.

1.  Изрязване на част от изображение

	 Отворете	 в	 прозореца	 за	 редактиране	 на	 приложението	Photos 
файла	Urok_18.jpg,	който	съхранихте	в	работната	папка.	Виждате,	че	
изображението	съдържа	не	само	сградата	на	училището,	но	и	част	от	
двора	и	оградата.	Представете	си,	че	трябва	да	създадете	презентация	за	
сградите	на	училищата.	Тогава	е	добре	излишните	неща	да	се	изрежат	
и	да	остане	само	постройката.
	 Изрязването	 става	 посредством	 манипулаторите,	 които	 се	
намират	в	четирите	ъгъла	на	изображението.	В	разглеждания	случай	с	
придвижване	на	долния	десен	ще	се	премахне	видимата	част	на	двора	
и	оградата,	а	чрез	някой	от	горните	ще	се	отстрани	небето.

Съхранете	 изображението	 чрез	 ,	 като	му	дадете	 различно	 
име,	да	кажем	Училище.	След	тази	операция	приложението	се	връща	
към	началния	си	екран	с	промененото	изображение.
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2.  Преоразмеряване на изображението

 Невинаги се налага изображението да се ползва с пълната му 
разделителна способност. Съвременните фотоапарати и смартфони 
създават снимки с много голяма резолюция, достатъчна за поставяне 
на билборд. От друга страна, тя е абсолютно излишна, ако снимката 
ви ще се използва, за да стои срещу името ви в списъка на смартфона, 
електронната поща или в някое средство за комуникация в реално 
време.
 Photos предоставя възможност за преоразмеряване на растерното 
изображение с цел да се намали размерът на файла, в който то е запи-
сано. Това се извършва с промяна на разделителната способност на 
картината.
 Използвайте бутона . Отваря се меню, от което изберете 
Resize (преоразмери). Резултатът е ново меню. В него ясно са обо-

собени 4 възможности, първите 3 от които наподобяват размерите на  
дрехите:
 –  S (Small – малък) – най-добър за профилни снимки и миниатюри;
 –  M (Medium – среден) – удобен за електронна поща и съобщения;
 – L (Large – голям) – подходящ за разглеждане.
 Изберете последователно тези 3 възможности, като след всеки 
избор съхранявате файла съответно като Училище_S, Училище_M и 
Училище_L. 
 Разгледайте и последната възможност за преоразмеряване на изоб-
ражението, означена с C (Custom – персонализиран). Тя позволява чрез 
плъзгач плавно да се измени качеството на изображението и по този 
начин да се промени размерът на файла. Експериментирайте.

3.  Сравняване на размерите на файлове с изображения

 Стартирайте Файловия мениджър и отворете работната папка. 
Сравнете обемите на оригиналния файл Училище.jpg и на файловете 
Училище_S.jpg, Училище_M.jpg и Училище_L.jpg, получени в резултат 
на намаляване размера на изображението. Вероятно съотношението на 
размерите напомня на следващата илюстрация.

4.  Използване на филтри

 Отворете в прозореца за редактиране файла Училище.jpg. Изберете 
секцията за филтри посредством бутона . Приложете към изобра-
жението различни филтри и наблюдавайте какви промени предизвикват 
те в него.
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Използване на звукови файлове  
и звукови ефекти. Анимационни ефекти  
и времетраене на слайд. Настройки  
на дизайна

20.

Използване на звукови файлове и звукови ефекти

	 В	презентацията	в	PowerPoint	е	възможно	да	се	използват	и	звукови	
файлове.	Ако	например	се	представя	композитор	или	музикален	жанр,	
добре	би	било	на	подходящи	места	да	се	предложи	и	озвучаване.
	 За	 добавяне	 на	 звукови	файлове	 от	 групата	Носител	 в	 раздел	
Вмъкване	се	кликва	върху	стрелката	на	бутона	Аудио.	Падащият	му	
списък	предлага	следните	възможности:
 – Аудио от файл;

 – Аудио от графична колекция	 (липсва	 в	 по-новите	 версии	на	
офиспакета);
 – Записване на аудио.	При	избиране	на	тази	опция	се	отваря	прозо-
рец	Запис на звук,	чрез	който	може	да	се	запише	говор	или	друг	звук.
	 Записът	се	стартира	с	бутона	 	и	приключва	с	използването	на	

,	а	бутонът	 	служи	за	неговото	прослушване.	С	натискане	на	
OK	в	центъра	на	слайда	се	разполага	иконата	на	звука	 .	По	подраз-
биране	при	слайдшоу	звукът	се	пуска	с	кликване	върху	нея.	Но	има	
възможност	да	се	стартира	автоматично.	
	 След	поставяне	на	звука	при	маркирана	негова	икона	се	отваря	
нов	раздел	Инструменти за аудио/Възпроизвеждане,	в	който	се	пра-
вят	някои	допълнителни	настройки.	В	групата	Опции за аудио	може	
да	се	промени	силата	на	звука,	както	и	да	се	определи	кога	да	започва	
изпълнението:
 – Автоматично	–	при	появяване	на	слайда;
 – При щракване;

 – Изпълнение между слайдове	–	стартира	се	автоматично	и	про-
дължава	до	края	на	презентацията	(или	до	края	на	аудиозаписа).	
	 Освен	звукови	файлове,	могат	да	се	добавят	и	звукови ефекти – 
средства	за	оказване	на	въздействие	или	привличане	на	вниманието	
чрез	звук,	например	при	появяването	на	даден	слайд.	За	целта	той	се	
маркира	(става	текущ)	и	от	падащия	списък	Звук	в	група	Време на	
раздел	Преходи	се	избира	желаният	звуков	ефект.	
	 Звуков	 ефект	може	 да	 се	 добави	 и	 за	 група	 слайдове,	 като	 се	
маркират	техните	миниатюри	в	лявата	част	на	прозореца	с	натиснат	
клавиш	Shift	за	последователни	слайдове	(кликва	се	върху	първия	и	
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Типична грешка при създаване на презентация е добавянето на 
много и различни звуци. Не използвайте звукови файлове и ефекти 
самоцелно. Това може да предизика неприятни усещания в публиката 
или да отклони вниманието от основната тема.

Анимационни ефекти за съдържанието на слайд

 Анимационните ефекти са	начин	за	въздействие	върху	визуал-
но	то	възприятие.	
	 За	прилагане	на	такъв	ефект	върху	обект	той	се	маркира	и	от	гру-
пата	Анимация	в	раздел	Анимации	се	избира	желаният.	Ефектите	са	
разделени	на	три	групи:
 – Въвеждащи	–	изпълняват	се	при	появяване	на	обекта	в	слайд;
 – Акцентиране	–	за	подчертаване	важността	на	даден	елемент;
 – Завършващи	–	при	напускане	на	обекта	на	слайда.
	 След	 избиране	 на	 ефект	 в	 същата	 група	 се	 активира	 бутонът	
Опции за ефекти,	който	предлага	различни	допълнителни	настройки	
в	зависимост	от	избрания	ефект.

Анимационни ефекти за преход и времетраене на слайд

	 Анимационните	ефекти за	преход	между	слайдовете	се	прилагат	
за	слайда	като	цяло	и	се	наричат	анимационна схема.	Намират	се	в	
групата	Преход към този слайд	на	раздел	Преходи.	Както	за	ефектите,	
приложени	към	отделни	обекти,	и	тук	присъства	бутонът	Опции за 
ефекти.
	 Възможно	е	да	 се	 зададе	времетраене	на	 слайд,	 след	което	той	
автоматично	се	сменя.	В	групата	Време	на	раздел	Преходи	има	секция	
Премини към следващ слайд	с	две	полета.	Поставя	се	отметка	в	полето	
След	и	се	избира	времето,	за	което	слайдът	ще	присъства	на	екрана.	
Ако	и	в	полето	При щракване с мишката	има	отметка,	следващият	
слайд	ще	се	появи	или	след	кликване	с	мишката,	или	след	изтичане	на	
зададения	брой	секунди	(в	зависимост	от	това	кое	от	двете	събития	се	
случи	първо).

последния)	или	Ctrl	за	непоследователни.	Звуковият	ефект	се	добавя	
към	всички	слайдове	чрез	бутона	Приложи към всички	в	групата	Време 
на	раздела	Преходи.
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	 За	 практическата	 част	 на	 този	 урок	 ще	 използваме	 файла	 
Urok_20.pptx,	който	се	намира	в	папка	PowerPoint	от	електронните	
ресурси.	Презентацията	представя	създателя	на	витражната	техника	
Тифани	и	нейното	използване.

1.	 Настройки	на	дизайна

1.	 Отворете	файла	Urok_20.pptx.
2.	 Разгледайте	презентацията,	а	ако	искате,	прочетете	бележките	под	
всеки	слайд.
3.	 В	раздел	Проектиране	експериментирайте	с	различни	теми.
4.	 След	избиране	на	тема	използвайте	списъка	с	цветове.	Може	да	
намерите	по-подходящи,	свързани	с	темата.
	 На	илюстрацията	вляво	са	показани	първите	два	слайда	на	презен-
тация,	за	която	е	избрана	тема	Ъгли	и	цветова	схема	Сламен покрив.

2.	 Използване	на	звукови	ефекти

1.	 В	раздел	Преходи	от	група	Време	изберете	звуков	ефект	от	падащия	
списък	Звук.

Настройки	на	дизайна

	 Един	 от	 най-важните	 параметри	 на	 презентацията	 е	 нейният	
дизайн	–	цялостното	ѝ	художествено	оформление	за	повишаване	на	
нейната	естетическа	стойност.
 PowerPoint	предлага	галерия	от	готови	шаблони,	които	определят	
цветовото	и	шрифтовото	оформление	на	слайдовете	в	единен	стил.	
Те	се	намират	в	групата	Теми	на	раздела	Проектиране.	След	избиране	
на	шаблон	може	да	бъде	променена	цветовата му схема	–	цветови	
настройки	 за	 отделните	 елементи	 на	 слайда.	 За	 това	 се	 използва	
бутонът	Цветове	от	групата	Теми	на	раз	дел	Проектиране.

Груба грешка при изготвянето на презентация е добавянето на ани-
мационни ефекти едва ли не за всеки обект на всеки слайд, както и 
различни преходи между слайдовете. Не прекалявайте с анимацион-
ните ефекти. Прекалената им употреба може да изнерви или отегчи 
публиката. А целта на презентацията е да задържа вниманието 
върху изложението.
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Анимацията е бързо, последователно показване на образи на непод-
вижни елементи с цел създаване на илюзия за движение. Знаете ли, 
че с PowerPoint можете да направите собствена анимация? Отво-
рете нова презентация и поставете в първия слайд някаква кар-
тинка. Дублирайте го и на втория слайд завъртете леко картин-
ката. Дублирайте втория слайд и завъртете още малко в същата 
посока картинката. Продължете така, докато се върне в изходно 
положение. Маркирайте всички слайдове и в полето След от група 
Време на раздел Преходи запишете 00:00:05. Стартирайте презен-
тацията отначало, за да видите ефекта.

1.  Какви звуци могат да се добавят в презентация?

2. По какви начини се стартира изпълнението на звуков файл?

3. Как се добавя звуков ефект към група слайдове?

4.  Какви са основните видове анимационни ефекти, които се при-
лагат към обект в даден слайд?

5.  Какво представлява анимационната схема?

6.  Към какво се прилага цветовата схема?

2.	 Преминете	в	слайдшоу,	за	да	прослушате	ефекта.
3.	 Ако	не	желаете	появяването	на	слайда	да	се	съпровожда	със	звук,	
изберете	Без звук	в	Звук.

3.	 Използване	на	анимационни	ефекти	за	преход

1.	 Изберете	втория	слайд.
2.	 В	раздела	Преходи	от	 групата	Преход към този слайд	 експери-
ментирайте	с	различни	ефекти	за	преход.	При	желание	направете	и	
допълнителни	настройки	чрез	бутона	Опции за ефекти. 

	 Вляво	е	показан	ефектът	Куб	с	опция	Отдолу.

4.	 	Използване	на	анимационни	ефекти	за	съдържание		
на	слайд

1.	 Изберете	третия	слайд.
2.	 Маркирайте	текстовото	поле	с	името.
3.		 От	 групата	Анимация	 на	 раздел	Анимации	 изберете	 ефект	 от	
сек	ция	Въвеждащи.	На	 илюстрацията	 е	 показана	 част	 от	 ефекта	 
Растеж и завъртане.
4.	 Съхранете	файла	и	затворете	приложението. 
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Компютърна презентация. Упражнение21.

	 За	 това	 упражнение	 е	 подготвена	 кратка	 презентация	 на	 те
ма	 „Шопската	 музикалнофолклорна	 област“.	 Отворете	 файла	 
Urok_21.pptx,	който	се	намира	в	папка	PowerPoint	от	електронните	
ресурси.

1.	 Дизайн	на	презентацията

1.	 Разгледайте	презентацията.	
2.	 Изберете	тема.	
	 Преди	или	след	избиране	на	темата	имате	възможност	да	проме
ните	стила	на	фона.
3.	 В	група	Фон на	раздел	Проектиране	кликнете	Стилове на фон. 
При	посочване	на	модел	той	се	прилага	за	текущия	слайд.
4.	 Ако	не	откривате	подходящ	стил,	изберете	Форматиране на фона.
Отваря	се	прозорец	Форматиране на фона.

В	него	можете	да	изберете	запълването	да	е	съответно:
 – Плътно запълване –	като	фон	се	поставя	плътен	цвят;
 – Градиентно запълване	 –	 преливане	 от	 един	цвят	 в	 друг	 (или	
между	няколко	цвята)	по	определен	начин;
 – Запълване с картина или текстура	–	като	фон	се	избира	кар
тинка	от	файл,	графична	колекция	или	копирана	в	клипборда,	както	и	
запълвания,	които	наподобяват	различни	повърхности	(тъкан,	дърво,	
смачкана	хартия	и	др.);
 – Запълване с шарка	–	различни	двуцветни	шарки.
	 За	всеки	от	фоновете	има	и	допълнителни	настройки.
	 Докато	прозорецът	е	отворен,	може	да	избирате	други	теми	и	да	
променяте	цветовата	схема.	
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2.	 Възпроизвеждане	на	звукови	файлове

	 На	последния	слайд	са	вмъкнати	звукови	файлове.	Вече	познава-
те	начините	за	тяхното	управление.	Но	как	по-ефективно	може	да	ги	
използвате?
	 Ако	искате	да	представите	само	част	от	аудиофайл,	може	да	я	изре-
жете	(всъщност	файлът	си	остава	цял,	но	се	изпълнява	само	посочената	
част).	
1.	 Маркирайте	иконата	на	аудиофайла,	от	който	искате	да	изрежете	
част.
2.	 В	 група	Редактиране	 на	 раздела	Инструменти за аудио/Въз
произвеждане	щракнете	върху	Изрязване на аудиофайл.
Отваря	се	прозорецът	Изрязване на аудио.
3.	 Използвайте	зеления	(левия)	плъзгач,	за	да	определите	началото	
или	го	отбележете	в	полето	Начален час.
4.	 Преместете	червения	(десния)	плъзгач	на	желаното	място	за	край	
на	изпълнението	или	го	променете	в	полето	Краен час.	
5.	 Прослушайте	избрания	откъс	и	ако	се	налага,	коригирайте	нача-
лото	и/или	края.
	 Понякога	е	добре	музиката	да	започне	по-тихо	и	постепенно	да	се	
усили	или	пък	да	затихне	в	края	на	изпълнението.	Имате	възможност	
да	определите	времето	за	плавен	преход,	като	зададете	стойности	в	
полетата	Плавно появяване	–	за	началото,	и	Плавно изчезване	–	за	края.
	 При	презентации,	които	представят	например	дадено	музикално	
произведение	или	 творчеството	на	композитор,	може	да	 се	наложи	
дадена	част	от	музиката	да	се	повтори	или	да	се	акцентира	на	отделни	
моменти.	За	целта	е	предвидено	поставянето	на	показалци	на	опреде-
лени	места.	
1.	 Изберете	иконата	на	файла,	в	който	искате	да	поставите	показа-
лец.
2.	 Стартирайте	изпълнението.
3.	 При	достигане	на	желаната	позиция	щракнете	бутона	Добавяне 
на показалец	 от	 групата	 Показалци	 на	 раздела	 Инструменти за 
аудио/Възпроизвеждане.
Показалецът	 се	добавя	във	вид	на	жълто	кръгче	и	музиката	 спира.	
Може	 да	 продължите	 прослушването	 и	 да	 поставите	 и	 други	 по-
казалци.	По	този	начин	при	представяне	имате	възможност	да	въз-
произвеждате	музика	от	различни	места	или	многократно	да	се	връ-
щате	на	едно	и	също.	
4.	 Съхранете	файла	и	затворете	приложението.
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Запазване на презентация в различни 
файлови формати

22.

Файлови формати

	 Презентация	на	PowerPoint	може	да	се	запише	в	различни	файлови	
формати.	Основните	от	тях	са:

Разширение Предназначение
.pptx Формат	по	подразбиране	за	запазване	на	презентация	

на	PowerPoint	от	версия	2007	нататък.
.ppt Презентация,	която	може	да	се	отвори	и	с	по-старите	

версии	на	PowerPoint 97	до	Office PowerPoint 2003.
.pdf Файлов	формат,	 предназначен	 за	 споделяне,	 който	

запазва	форматирането	на	елементите	на	слайдовете.
.pps
.ppsx

Презентация,	която	се	отваря	в	изглед	на	слайдшоу	за	
представяне	пред	публика.

.wmv Презентация,	 записана	като	 видео.	В	 зависимост	от	
предназначението	си	позволява	три	нива	на	качество.

.gif Слайд,	 записан	 като	 изображение,	 предназначен	 за	
уебстраница.

.jpg Слайд,	 записан	 като	 изображение,	 предназначен	 за	
уебстраница.

.png Слайд,	 записан	 като	 изображение,	 предназначен	 за	
уебстраница.

.rtf Структура	на	презентацията	 като	 текстов	документ,	
т.е.	съдържа	само	текстовете,	които	са	поставени	на	
слайдовете.

Запазване на презентация в различни файлови формати
 
	 Записването	на	презентация	в	различни	формати	става,	 като	от	
меню	Файл	 се	 кликне	 върху	Запиши като.	Отваря	 се	 прозорецът	
Запиши като.	От	 списъка	Запиши като тип	 се	 избира	желаният	
формат.	
	 Запазването	на	файл	в	различен	формат	се	нарича	експортиране	
на	файла.
	 Когато	 се	 избира	формат,	 който	 е	 на	 изображение,	 се	 появява	
съобщение	 с	 въпрос	 кой	 слайд	 да	 се	 експортира.	Възможностите	 
са	за:
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 – Всеки слайд – всички слайдове се записват като отделни файлове 
в новосъздадена папка, за чието нахождение се издава съобщение;
 – Само текущия слайд – запазва се само текущият слайд.

Настройки за отпечатване на презентация 

 Основните настройки на отпечатване на презентация не се разли-
чават съществено от тези на документ на Word и таблица на Excel. 
 Oт меню Файл се избира Печат (клавишната комбинация Ctrl + P). 
Показва се изглед на текущия слайд, както и настройките за отпечат-
ване. Най-често използваните са:
 –  Копия – в това поле се определя колко екземпляра от презента-

цията или нейна част да бъдат отпечатани;
 –  какво от презентацията да се отпечата. По подразбиране са 

всички слайдове, но падащият списък предлага въз можност  
за избор на текущ слайд или селекцията, ако дадена част от 
слайд е маркирана. Могат да бъдат отпечатвани и избрани 
слайдове, които се записват в съответното поле;

 –  как да се разположат слайдовете на страницата, като се дават 
9 различни възможности за отпечатване на 1, 2, 3, 4, 6 или 9 
слайда на една страница;

 –  при повече от едно копие се определя последователността на 
отпечатване – Комплектовани или Некомплектовани.

1.  По какво се различават презентациите, записани с разширение 
.pptx и .ppsx?

2.  В колко файла може да бъде експортирана презентация като 
изображение?

3.  Какви части от презентацията могат да бъдат отпечатвани?

За юридическа защита на файловите формати се прилага патент-
ното право. Дори когато законодателството не разрешава директ-
ното патентоване на файлов формат, заобикалянето на закона се 
извършва чрез патентоване на алгоритъма, с който се извършва 
кодирането на информацията. В частност, форматът .gif първо-
начално се ползва безплатно, но впоследствие притежателите 
на патента на алгоритъма предявяват финансови претенции към 
потребителите му. До изтичането на патента през 2003 г. това 
неизбежно довежда до два резултата. Първият е, че използването 
на формата рязко намалява, а вторият – появява се алтернативен 
безплатен формат .png.
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Представяне на презентация 
пред публика

23.

Преди представянето

	 За	успешното	представяне	на	презентацията	е	необходимо	да	се	
мисли	още	при	нейното	създаване.	Освен	общият	дизайн,	трябва	да	
се	имат	предвид	и	някои	подробности	като:
	 •	 	Анимационните	ефекти	се	използват	за	привличане	на	внима-

нието	или	за	демонстрация	на	динамиката	на	развитие	на	няка-
къв	процес.	Прекаляването	с	такива	ефекти	обаче	предизвиква	
негативната	реакция	на	аудиторията.

	 •			Звуковият	съпровод	трябва	да	акцентира	върху	същността	или	да	
подчертава	особеността	на	темата	на	слайда	или	презентацията.

	 •			Необходимо	е	да	се	избере	оптимална	сила	на	звука,	така	че	той	
да	се	чува	от	всички,	но	да	не	е	оглушителен.

	 •			Ако	се	използва	музикален	фон,	той	не	трябва	да	отвлича	вни-
манието	и	да	заглушава	гласа	на	презентиращия.

	 •	 	В	 текстовете	 в	 никакъв	 случай	не	 трябва	да	има	правописни	
грешки.

	 След	създаване	на	презентацията	и	оформлението	ѝ	е	необходимо	
да	се	направи	репетиция	на	нейното	представяне	и	вашето	изложе-
ние.	Добре	е	да	проверите	как	изглежда	тя	като	цяло,	доколко	бър-
зо	и	адекватно	се	възприема	от	различни	места	на	аудиторията,	при	
различно	осветление,	шумове,	в	обстановка,	максимално	близка	до	
реалните	условия	на	представяне.

Правила за представяне на презентация

1.		 Научете	добре	изложението	си.	В	никакъв	случай	не	четете	от	лист.
2.		 Първите	 2	 –	 3	минути	 на	 презентацията	 са	 най-важни,	 затова	 
вложете	сила	в	началото.
3.		 Говорете	бавно	и	достатъчно	силно,	за	да	могат	всички	да	ви	чуват.	
Не	говорете	с	монотонен	глас.
4.		 Общувайте	с	присъстващите,	не	гледайте	пода	или	тавана.
5.		 Не	заставайте	пред	екрана,	на	който	проектирате,	и	не	гледайте	
непрекъснато	в	него.
6.		 Ако	използвате	показалка,	не	я	размахвайте	непрекъснато	–	така	
аудиторията	ще	се	съсредоточи	върху	вас,	а	не	върху	показалката.
7.		 Разпределете	времето	си	за	представяне	на	отделните	части.	Пре-
поръчва	се	уводната	и	заключителната	част	да	са	по	10	–	15%	от	об	-
щото	време,	а	изложението	да	е	70	–	75%	от	него.

Hadjlalov
Typewritten Text
Към съдържанието



Компютърна презентация 75

Красноречивото говорене пред публика се нарича реторика (или ри
торика – дублетната форма на думата). Умелото използване на 
езика датира от древността, но разцветът му е в Древна Гърция. 
За баща на реториката се приема Омир (на старогръцки Ομηρος) – 
авторът на забележителните епически поеми „Илиада“ и „Одисея“. 
Около 500 г. пр.н.е. в Гърция се установява демокрация, която води 
до увеличаване на публичното говорене. То, от своя страна, изис
ква умението ораторът да заплени с речта си аудиторията и не
двусмислено да докаже правотата си. Спорът дали реториката е 
наука, или изкуство няма отговор и до днес.

1.  Каква е препоръчителната продължителност за отделните 
части на презентацията (увод, изложение, заключение)?

2.  Защо е необходимо да започнете уверено презентацията си?

3.  Какви части от презентацията могат да бъдат отпечатвани?

4.  Разработете първите три изречения от презентация на тема 
„Растенията около нашето училище“.

8.		 Не	правете	прекомерно	дълга	презентация.	За	вашата	цел	нормал-
ната	продължителност	е	около	20	минути.

	 Ето	какво	съветва	Бърт	Декър	–	експерт	по	комуникации	и	презен-
тационни	умения.

6 начина за започване на презентация

1.		 Силен	 старт.	Бъдете	необикновени,	непредвидими.	Започнете	 с	
кратко	мълчание	и	нека	да	последва	силен	цитат.	
2.		 Разкажете	история.	Най-лесният	и	най-полезният	начин	за	започ-
ване	на	една	презентация	е	разказване	на	история.	
3.		 Пауза	–	Поглед	–	Движение.	Излезте	в	центъра	на	сцената	или	до	
масата	с	лаптопа	и	бележките	ви.	Направете	кратка	пауза,	за	2	–	3	се-
кунди.	Погледнете	някого	от	аудиторията,	после	прехвърлете	погледа	
си	върху	друг	и	ТОГАВА	започнете	да	говорите.	
4.		 Бъдете	кратки	и	изискани.	Не	губете	време	в	началната	част	на	
презентацията	си,	защото	ще	се	лишите	от	възможността	за	запомнящо	
се	завършване.
5.		 Бъдете	фокусирани.	Започнете	директно	по	същество.	Помнете,	
че	ангажираността	и	вниманието	на	аудиторията	са	най-силни	в	на-
чалото,	затова	е	нужно	да	ги	използвате	добре.	Заведете	слушателите	
си	директно	към	основната	тема	или	някоя	изненадваща	полза.
6.		 Помислете	за	интрига	и	нещо	интересно.	И	го	използвайте.	

Бюст на Омир в 
Британския музей
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Същност на глобалната мрежа интернет

	 В	днешно	време	интернет	е	едно	от	основните	средства	за	общу-
ване	между	хората.	Съществуването	и	развитието	му	доведе	до	ин-
формационна	революция,	която	може	да	се	сравни	с	откриването	на	
книгопечатането,	телефона,	радиото	или	телевизията.	
	 Интернет	 е	 общественодостъпна	 международно	 свързана	 сис-
тема	 от	 компютри	 (заедно	 с	 информацията	 и	 услугите,	 които	 те	
предлагат),	 която	 използва	 правила	 (протокол),	 описващи	 начина	
на	комуника	ция	между	тях	–	TCP/IP	 (Transmission	Control	Protocol/
Internet	Protocol).
	 Основополагащи	идеи	за	интернет	са	високото	ниво	на	неподре-
деност,	 способността	 за	 саморазвитие	 и	 саморегулиране,	 дискрет-
ността,	децентрализацията	и	т.н.	Интернет	не	принадлежи	на	никого.	
Участието	в	него	 се	 свежда	до	приемане	и	използване	на	неговите	
стандарти.
	 По	данни	на	Националния	статистически	институт	през	2020	г.	
78,9%	 от	 българските	 домакинства	 са	 имали	 достъп	 до	 световната	
мрежа.	Поне	веднъж	седмично	са	използвали	интернет	69,2%	от	бъл-
гарските	граждани.	От	другата	страна	са	20,9%	от	българите,	които	
никога	не	са	го	ползвали.
	 Ето	 и	 някои	 данни	 за	 потребителите	 на	 интернет	 в	 света	 към	
2021	г.	според	Internet	World	Stats.

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

24.

Региони
Население, 
последни 

данни 2021 г.

Част от 
населението 

на света

Потребители 
на интернет 
31.12.2020 г.

Наситеност                     
в % от 

населението

Нарастване 
2000-2021 г.

% от всички 
потре бители

Африка 1 373 486 514 17,40% 590 296 163 43,00% 12 975% 11,70%

Азия 4 327 333 821 54,90% 2 707 088 121 62,60% 2 268% 53,60%

Европа 835 817 917 10,60% 728 321 919 87,10% 593% 14,40%

Латинска Америка и 
Карибски басейн

659 743 522 8,40% 477 869 138 72,40% 2 544% 9,40%

Близък изток 265 587 661 3,40% 188 132 198 70,80% 5 627% 3,70%

Северна Америка 370 322 393 4,70% 332 919 495 89,90% 208% 6,60%

Австралия и Океания 43 473 756 0,60% 29 284 688 67,40% 284% 0,60%

Общо за света 7 875 765 584 100,00% 5 053 911 722 64,20% 1 300% 100,00%
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Основни услуги в интернет

 WWW (World Wide Web),	 или	 Световна	 глобална	 мрежа,	 е	
мултимедийна	 услуга	 в	 интернет.	 Съдържа	 огромни	 хранилища	 на	
хипертекстови	документи.	Хипертекстът	е	метод	 за	представяне	на	
текстове,	 изображения,	 звук	 и	 видео,	 свързани	 в	 непоследователна	
плетеница	от	връзки.	Хипертекстовият	формат	позволява	на	потре-
бителите	да	преглеждат	темите	в	произволен	ред.	Началото	на	World	
Wide	Web	 е	 поставено	 в	 началото	 на	 90-те	 години	 на	миналия	 век	
от	 английския	 физик	 Тим	 Бърнърс-Лий.	 Той	 определя	WWW	 като	
разпределена	(обектите се съхраняват на различни компютри),	съз-
дадена	в	сътрудничество	(от много хора, в повечето случаи – непо-
знати),	хетерогенна	(базирана на разнородни ресурси и компютърни 
платформи),	мултимедийна	(включва текст, изображения, аудио- и 
видеофайлове)	информационна	система	(система, в която се въвеж-
да, търси и извежда информация).

 E-mail – Електронната поща	 (изпращането	и	получаването	на	
електронни	 съобщения,	 в	 т.ч.	 с	 прикрепени	 към	 тях	файлове)	 е	 от	
най-широко	използваните	услуги	на	интернет.	Тя	позволява	достъп	
до	съобщенията,	когато	потребителят	пожелае	това	(отложен	харак-
тер	на	комуникацията),	както	и	изпращане	на	еднакви	съобщения	ед-
новременно	до	голям	брой	потребители.

 File transfer –  FTP – File Transfer Protocol	(Протокол	за	прена-
сяне	на	файлове)	–	дава	възможност	 за	прехвърляне	на	файлове	от	
едно	устройство,	свързано	с	интернет,	към	друго	такова.

 Telnet (Remote login)	е	една	от	първите	исторически	възникна-
ли	услуги	в	интернет.	Може	да	се	използва	за	работа	като	отдалечен	
терминал	на	Telnet-сървър	в	интернет.	При	осъществяване	на	връзка	
с	някой	такъв	сървър	в	интернет	компютърът	работи	все	едно	кла- 
виатурата	му	е	свързана	към	този	отдалечен	компютър.	

 Network file system (NFS)	позволява	на	компютъра-клиент	дос-
тъп	до	файлове	от	друг	компютър-сървър	и	не	се	налага	използването	
на	специални	програми	за	достъп	до	тях.	Особен	интерес	представля-
ва	възможността	за	комбиниране	на	тази	услуга	с	услугата	WWW.

	 В	частност,	последните	две	услуги	са	обединени	в	разработките	
на	някои	мощни	световноизвестни	сайтове.	В	тях	могат	да	се	ползват	
текстообработка,	 електронни	 таблици,	 програма	 за	 презентации,	 а	
създадените	файлове	да	се	съхраняват	(с	възможност	да	бъдат	споде-
ляни)	на	сървърите	им.	Може	да	се	очаква	тази	услуга	да	бъде	развита	
от	все	повече	компании.

@
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	 Освен	тези,	интернет	предлага	и	редица	други	услуги:	работа	с	
новинарски	групи	по	интереси,	директен	текстов,	звуков	и	видеодиа-
лог	между	двама	и	повече	потребители	–	т.нар.	чат,	телефонни	разго-
вори	по	интернет,	изпращане	на	факсове,	изпращане	на	съобщения	до	
пейджъри	и	мобилни	телефони	и	какво	ли	още	не.

Основни начини за достъп до интернет

 Достъпът през LAN	 (Local	Area	 Network	 –	 локална	 мрежа)	 е	
много	разпространен	метод	за	свързване	на	стационарни	компютри	
към	интернет.	Той	е	и	най-лесният	за	първоначална	инсталация	и	екс-
плоатация	от	страна	на	потребителя,	тъй	като	не	изисква	покупка	на	
допълнителен	хардуер.	Достатъчно	е	вашият	компютър	да	разполага	
с	мрежов	контролер,	а	на	практика	във	всяка	дънна	платка	има	интег-
риран	такъв.	При	този	тип	достъп	е	необходимо	фирмата,	която	ще	
доставя	услугата,	просто	да	прокара	мрежов	кабел	до	вашата	компю-
търна	система	и	да	направи	необходимите	настройки	на	операцион-
ната	система.	Ако	към	кабела	бъде	свързан	рутер*,	той	прави	възмо-
жен	безжичния	достъп	до	интернет	(познатото	ви	Wi-Fi) на	лаптопи,	
таблети,	смартфони	в	близост	до	него.

 Достъпът през мрежите на мобилните оператори	е	друг	масов	
начини	за	достъп	до	глобалната	мрежа	от	мобилно	устройство.	Всич-
ки	GSM	апарати	(с	изключение	на	най-старите)	позволяват	самостоя-
телно	сърфиране	в	интернет	и	използване	на	различните	му	услуги	
през	мрежата	на	оператора.	Специализираните	PCMCI	карти,	пред-
назначени	само	за	достъп	до	интернет	през	мрежите	на	мобилните	
оператори,	позволяват	включването	в	световната	мрежа	на	мобилни	
или	стационарни	компютри	от	всяка	точка	с	покритие.	

	 Предимството	 на	достъпа през кабелен модем е	 използването	
на	вече	изградените	мрежи	на	кабелните	оператори,	които	предлагат	
пакет	 от	 телевизионни	 канали	 и	 достъп	 до	 интернет	 по	 кабела,	 по	
който	идва	до	вас	кабелната	телевизия.	Необходимо	е	единствено	да	
се	инсталира	кабелен	модем	–	устройство,	което	разделя	различните	
по	тип	сигнали,	минаващи	по	един	кабел,	и	служи	за	връзка	на	ком-
пютъра	с	глобалната	мрежа.	

	 Сравнително	по-рядко	използвани	са	сателитният достъп	и	този	
посредством	Dial-up модем.

*	 	Физическо	устройство,	което	може	да	свърже	няколко	компютърни	системи	в	мрежа	жично	или	
безжично	и	да	разпредели	между	тях	един	достъп	до	интернет.
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	 Независимо	по	кой	от	изброените	начини	е	свързано	към	интер-
нет	устройството,	което	ползвате,	за	да	достигнете	до	съдържанието	
на	глобалната	мрежа,	ви	е	необходима	програма.	Софтуерът,	осигу
ряващ	достъп	до	интернет,	се	нарича	браузър.	
	 Често	в	интернет	се	налага	използването	на	потребителско име 
и	парола.	За	това	ще	стане	дума	в	следващите	уроци.	
	 Знаете,	че	стандартният	браузър	на	Windows 10	е	Microsoft Edge.	
Знаете	също,	че	за	да	попаднете	на	нужния	ви	сайт,	трябва	да	изпише-
те	адреса	му	в	Адресната лента	и	да	потвърдите	изборът	си	с	Enter.
	 Независимо	от	Microsoft Edge,	операционната	система Windows 10 
поддържа	и	стария	браузър	Internet Explorer.	Той,	както	и	всички	дру-
ги	браузъри,	има	адресна	лента,	в	която	следва	да	бъде	въведен	адре-
сът	на	търсения	сайт.
	 Друго	общо	за	браузърите	е	възможността	сайт,	който	ще	е	необ-
ходим	и	впоследствие,	да	бъде	запомнен.	Това	обикновено	става	чрез	
бутон	във	формата	на	звезда	вдясно	до	или	в	Адресната лента.

Сър Тим Бърнърс-Лий

1.  Опишете същността на интернет.

2.  На кого принадлежи интернет?

3.  Кой поставя началото на World Wide Web?

4.  Какви услуги предлага интернет?

5.  Избройте 3 начина за достъп до интернет.

6.  Как се осъществява достъпът до интернет през LAN?

7.  Какво представлява браузърът?

През 2000 г. авторитетният английски вестник 
Times определя Тим Бърнърс-Лий като една от 100-те 
най-важни личности на 20-ти век. Той става първият 
носител на „Награда за технология на хилядолетие-
то“. През 2004 г. е посветен в рицарство от кралица 
Елизабет II за пионерската си работа. Участва в це-
ремонията по откриването на Летните олимпийски 
игри през 2012 г. на Олимпийския стадион в Лондон.
През 2009 г. сър Тим Бърнърс-Лий заявява пред авто-
ритетна английска медия, че наклонените черти (//) 
в уебадреса всъщност са ненужни. „Тогава това ми 
изглеждаше добра идея“, споделя той, като добавя, че 
включването им във всеки адрес е само загуба на 
време, печат и хартия.
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	 Миналата	година	научихте	някои	основни	похвати	за	работа	с	ин-
тернет.	Сега	ще	обогатите	познанията	си.

1.  Отваряне на сайт с Internet Explorer

	 Както	научихте	от	предишния	урок,	Windows 10	поддържа	и	ста-
рия	браузър,	работил	в	предишните	версии	на	тази	операционна	сис-
тема	–	Internet Explorer.	Отворете	това	приложение.	
	 Щракнете	с	мишката	върху	бутона 	 за	 търсене	в	Windows.	В	
полето	за	търсене	започнете	да	изписвате	„Internet“.	След	първите	ня-
колко	букви	в	полето	за	най-добро	съвпадение	ще	се	появи	необходи-
мото.	Щракнете	върху	него.
	 Пред	вас	е	прозорецът	на	Internet Explorer.	Изпишете	в	адресната	
лента	historymuseum.org	и	натиснете	Enter.	Отваря	се	сайтът	на	На-
ционалния	исторически	музей,	в	който	можете	да	прочетете	интерес-
ни	данни	за	колекциите	и	експозициите	му.

При неправилно изписване на адреса ще се появи съобщение, че 
сайтът не може да бъде открит, с призив да се провери правописът. 
Така че внимавайте с правописа!

Отваряне на сайт с различни браузъри. 
Създаване и ползване на указатели  
с полезни адреси в интернет. Упражнение

25.

2.  Отваряне на същия сайт с Microsoft Edge

	 Сега	 влезте	 в	 горепосочения	 сайт	 с	Microsoft Edge	 –	 основния	 
браузър	на	Windows 10.	Знаете	как	да	стигнете	до	него.	
	 Въведете	в	адресната	лента	името	на	сайта,	който	искате	да	от-
ворите,	в	случая	historymuseum.org,	и	потвърдете	избора	си	с	Enter.	
Сайтът	се	отваря	и	изглежда	по	същия	начин,	както	в	Internet Explorer.	
В	това	няма	нищо	чудно	–	основно	правило	при	създаването	на	сай-
товете	е	те	да	изглеждат	по	един	и	същ	начин	във	всички	браузъри.

3.  Отваряне на различни сайтове в същия раздел

	 Сега	отворете	друг	сайт,	например	този	на	астрономическата	об-
серватория	„Рожен“	–	nao-rozhen.org.	
	 Щракнете	в	адресната	лента.	Адресът	на	предишния	сайт	се	мар-
кира,	което	означава,	че	можете	да	пишете	върху	него.	Въведете	но-
вия	адрес	и	потвърдете	с	Enter.	
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	 Пред	вас	е	нов	сайт.	Не	е	известно	как	ще	изглежда	той	в	момента,	
в	който	правите	това	упражнение,	но	със	сигурност	в	него	ще	може- 
те	да	намерите	описание	на	някое	интересно	актуално	астрономиче-
ско	явление.

4.  Отваряне на сайтове в нов раздел

	 Подходът,	приложен	в	предишната	задача,	е	подходящ	само	в	слу-
чай	че	сте	сигурни,	че	до	приключване	на	работа	с	компютъра	сайтът	
в	прозореца	няма	да	ви	потрябва	повече.	Често	не	е	така,	особено	при	
търсене	на	различни	източници	на	информация	по	определена	тема.
	 Всички	 браузъри	 предлагат	 решение	 на	 въпроса	 –	 отваряне	 на	
нов	раздел	в	същия	прозорец.	Погледнете	полето	с	името	на	сайта	в	
горната	част	на	прозореца	 .	Бутонът	 	е	
предназначен	за	затваряне	на	текущия	раздел,	а	 	служи	за	отваряне	
на	Нов раздел.	Кликнете	върху	него.	Пред	вас	е	новият	раздел,	чието	
име	е	вдясно	от	името	на	сайта,	отворен	в	предишния.
	 Въведете	в	адресната	лента	bnt.bg	и	потвърдете.	Появява	се	име-
то	на	сайта	в	новия	раздел	 .
	 В	прозореца	вече	виждате	официалния	сайт	на	Българската	на-
ционална	телевизия.	Можете	да	се	запознаете	с	актуалната	програма,	
да	прочетете	за	различните	предавания	и	т.н.	
	 Отворете	нов	раздел	и	въведете	в	него	safenet.bg.	Запознайте	се	с	
центъра	за	безопасен	интернет.

5.  Запазване на сайт като предпочитан

	 Сайтът	safenet.bg	съдържа	голям	обем	полезна	информация.	Едва	
ли	набързо	ще	успеете	да	се	запознаете	с	всичко.	Има	смисъл	по	няка-
къв	начин	да	го	отбележите	като	полезен.	Почти	всички	браузъри	ре-
шават	този	въпрос	с	еднотипен	бутон	–	звезда,	вдясно	от	Адресната 
лента.	Ако	задържите	показалеца	на	мишката	върху	нея,	ще	се	появи	
надпис	Добавяне към предпочитани или списък за четене.	Щракнете	
върху	звездата.	Появява	се	прозорецът	от	илюстрацията.	Ако	желае-
те,	сменете	името	на	препратката.	Потвърдете	с	Добави.	Адресът	на	
сайта	е	съхранен.	След	затваряне	на	този	раздел	няма	опасност	да	не	
можете	да	намерите	сайта.

6.  Извикване на сайт от списъка на предпочитаните

	 Създайте	нов	раздел.	
	 Поставете	 показалеца	 на	 мишката	 върху	 бутона	 ,	 вдясно	 от	
звездата,	с	която	отбелязахте	сайта	като	полезен.	Появява	се	надпис	 
Предпочитани.	Кликнете	върху	бутона.	Пред	вас	е	списъкът	на	сай-
товете,	маркирани	като	предпочитани.	Намерете	току-що	запазения	
(той	ще	е	последен)	и	щракнете	върху	него.	Ето	го	отново.

 При различните браузъри 
бутонът за отваряне на 
нов раздел може да бъде 
празно квадратче, ромбче 
или някакъв друг интуитивен 
знак след името на последния 
отворен раздел.
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	 В	края	на	90-те	години	на	миналия	век	интернет	става	истински	
популярен.	Тогава	хората,	които	го	използват,	започват	масово	да	ко-
муникират	помежду	си	по	лесен	и	удобен	начин.	След	електронна-
та	поща	идва	ред	на	изпращането	на	съобщения	в	реално	време	(от	
англ.	Real	Time	Chat	–	RTC).	Този	вид	комуникация	е	наречен	чат	(от	
англ.	chat	–	приятелски	разговор,	бърборене)	или	разговор в реално 
време.	Повечето	такива	услуги	включват	незабавен	отговор,	групови	
разговори,	конферентни	връзки	(включително	глас	и	видео),	прехвър-
ляне	на	файлове,	съхраняване	историята	на	съобщенията.
	 Общото	при	всички	програми	за	комуникация	е,	че	за	да	бъдат	
използвани,	е	необходима	регистрация.	Тя	може	да	изисква	валиден	
e-mail	адрес	и	някои	лични	данни.	Те	представляват	профила	на	по-
требителя	и	част	от	тях	може	да	е	достъпна	за	останалите	абонати.	За-
това	е	необходимо	стриктното	спазване	на	правилата	за	безопасност	в	
интернет.

Средства за комуникация в реално време. 
Правила за сигурност на децата  
в интернет

26.

Вие нямате право да ползвате програмите за комуникация в реално 
време, тъй като те изискват потребителите им да са пълнолетни, 
за да могат да се съгласят с лицензното споразумение. В част-
ност, в споразумението на един от най-разпространените кому-
никатори пише буквално: „Не можете да приемете настоящите Ус-
ловия, ако: ... не сте навършили законово разрешената възраст да 
сключите обвързващо споразумение с ХХХХХ“. Според българското 
законодателство човек става напълно дееспособен след навърш-
ване на 18-годишна възраст, а вие сте на доста по-малко години. 
Поради това този урок е разработен доста условно и абстрактно.

Основни принципи за работа с програми  
за комуникация в реално време

	 За	 да	 се	 работи	 с	 програма	 за	 комуникация	 в	 реално	 време,	 тя	
трябва	да	е	инсталирана	на	компютъра*.	След	стартирането	ѝ	се	поя-
вява	прозорец	от	вида	на	фиг.	1.
	 В	случая	се	очаква	въвеждането	на	потребителско	име	–	адрес	на	
електронна	поща	или	псевдоним	 (т.нар.	никнейм,	nickname	–	англ.	
прякор)	в	съответния	софтуер	за	общуване	в	реално	време.
	 След	въвеждане	на	необходимото	се	отваря	нов	прозорец	за	по-
пълване	на	паролата	–	комбинация	от	букви,	цифри	и	други	символи, 
(фиг.	2).	С	нея	потребителят	защитава	своите	контакти,	история	на	

Фиг. 1

Фиг. 2

*	 	Определени	сайтове	предлагат	възможност	да	се	ползва	ограничена	версия	на	средата	за	общуване	 
и	без	инсталация.	
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разговорите и др. от случаен или недобронамерен достъп. В някои 
про дук ти от този тип името и паролата се изписват в един и същ про-
зорец.
 С въвеждането на паролата потребителят се идентифицира и вли-
за в програмата за комуникация в реално време.
 За да бъде установен контакт с хората, с които потребителят ще 
общува, се използва търсенето и добавянето на абонати. То става по 
еднотипен начин – обикновено в горната част на прозореца има поле 
с надпис Търсене, придружен с изображение на лупа. Ако в това поле 
бъде изписано име, се получава списък с абонати. В него присъст-
ват и някои допълнителни данни, които помагат на потребителя да се 
ориентира и открие човека, когото търси.
 При избор на абонат от списъка към него се отправя покана за 
приятелство. Ако абонатът се съгласи с предложението, той автома-
тично се премества от списъка на чакащите потвърждение в този на 
редовните абонати.
 По аналогичен начин се процедира с покани, отправени към по-
требителя – те могат да бъдат или потвърдени, или отхвърлени.  
 Така се оформя списъкът с контакти. Към него могат да бъдат доба
вяни нови, отстранявани или преименувани съществуващи абонати.
 Прозорците, в които се показва списъкът с контактите, изглеждат 
по сходен начин при различните програми (фиг. 3).
    Обикновено има ясна индикация кои от абонатите са на линия 
(online), т.е. с тях може да се води комуникация в реално време.
 Връзката се осъществява обикновено с еднократно или двукратно 
кликване върху името в зависимост от настройките на съответната 
програма. Прозорците, в които става общуването, също не се отлича-
ват особено (фиг. 4).
 В долната част на прозорците се въвежда текстът на съобщения-
та, а в горната се намира диалогът или разговорът, ако е между повече 
от двама души – това е една от възможностите на програмите за кому-
никация в реално време. 
 Обикновено след написване на съобщението то се изпраща с 
натискане на клавиша Enter и мигновено се появява в прозореца за  
съобщения на отсрещния абонат.
 Не бива да се забравя, че текстът на съобщенията трябва да е на-
писан в съответствие с правилата на българския език. И нещо много 
важно: от началото на 2007 г. България е член на Европейския съюз, 
в който и българският е официален език. Затова винаги, когато е въз-
можно, трябва да се пише на КИРИЛИЦА!
 Когато общуването е чрез писмени съобщения, кореспондентите 
не могат да преценят настроенията си, тъй като не се виждат. За това 
помага включването на емотикони (емоджи) в текста. Това става чрез 
бутонче, приличащо на усмихнато личице, в долната част на прозоре-
ца  .

Фиг. 3

Фиг. 4
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	 Появява	се	богат	избор	от	емоции,	от	които	се	избира	подходяща-
та	(фиг.	5).
	 За	да	започне	гласов	разговор,	се	използва	бутон,	на	който	е	изо-
бразена	слушалка	–	 ,	 ,	 .	Ще	са	необходими	микрофон	и	колон-
ки	или	слушалки.	За	осъществяване	на	видеоразговор	се	използват	
бутони	от	вида	  или  (задължително	е	компютърната	система	да	
разполага	с	уебкамера).
	 Софтуерът	поддържа	изпращане	и	получаване	на	файлове.

Настройки на програма за комуникация в реално време 
с цел осигуряване на безопасност

	 Програмите	за	общуване	в	реално	време	позволяват	осъществя-
ването	на	различни	ограничения	с	оглед	постигане	на	максимална	си-
гурност	на	потребителя.	Най-прегледно	това	се	вижда	от	прозореца	
за	настройки	на	фиг.	6.
 Основната	идея	се	 състои	в	 това	автоматично	да	се	отклоняват	
съобщения,	разговори	и	видеообщуване	с	непознати.	Твърде	често	те	
съдържат	зловреден	софтуер	или	неприлични	предложения.	Следва	
да	 се	 има	 предвид,	 че	 комуникациите	 в	 реално	 време	 имат	 повече	
„делови“	функции	–	за	размяна	на	информация,	а	към	осъществяване	
на	нови	запознанства	са	ориентирани	социалните	мрежи.
	 Получаването	на	реклами	също	е	доста	досадно,	поради	което	е	
добре	те	да	не	са	разрешени.	

Правила за безопасно поведение в интернет

	 А	сега	молим	да	ни	извиниш,	че	минаваме	на	„ти“,	но	това	се	от-
нася	конкретно	до	теб	и	е	важно!	Внимавай!
	 Помни,	че	интернет	е	общодостъпен,	включително	и	за	непочте-
ни хора с лоши намерения, които разчитат най-вече на наивност-
та и неопитността на останалите.	Често	онлайн	хората	се	предста-
вят	за	такива,	каквито	не	са.
 Никога не давай на непознати лична информация,	като	име,	
парола,	адрес,	домашен	телефон,	училището,	в	което	учиш,	местора	- 
бота	или	служебен	телефон	на	родителите	си	без	тяхно	разрешение.	
 Никога не публикувай или изпращай свои снимки или сним-
ки на твои близки,	без	преди	това	да	си	обсъдил	намерението	си	със	
своите	родители.	
 Никога не приемай среща	 без	 съгласието	на	 твоите	родители	
с	някой,	с	когото	си	се	запознал	в	интернет.	Ако	те	одобрят	срещата,	
нека	тя	да	е	на	публично	място	и	по	възможност	да	е	в	присъствие	на	
твои	близки	или	приятели.	

Фиг. 5

Фиг. 6
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 Никога не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплаш-
ващи, неприлични или те карат да се чувстваш неудобно. Инфор-
мирай родителите си за такива съобщения.
 Никога не отваряй електронна поща, получена от непознат 
подател. Тя може да съдържа вирус или друг зловреден софтуер, 
които да увредят твоя компютър. Освен това с голяма вероятност е 
СПАМ. Бъди внимателен/на с прикачени файлове към електронна 
поща и от познати хора. Те неволно също могат да ти изпратят нещо 
вредно.
 Не посещавай сайтове за възрастни (18+). Тяхното съдържание 
е изключително неподходящо за твоята възраст, а много често водят и 
до заразяване на компютърната система със зловреден софтуер.
 Винаги внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно 
или те кани да се включиш в дейност, обещаваща лесна и голяма 
печалба. В 90% от случаите това е добре прикрита измама или офер-
та с неприят ни скрити условия. 
 Бъди вежлив/а и уважавай правата на другите в интернет и 
извън него.
 Помни, че виртуалното общуване по никакъв начин не може 
да замени живите срещи и разговори с приятелите ти. Вече съ-
ществува психиатричен термин „интернет пристрастяване“, като 
двете най-застрашени възрастови групи са тийнейджърите и хората в 
средата на 50-те. Не забравяй и за трупането на излишни килограми 
вследствие обездвижването пред монитора.

Псевдоним е дума от гръцки произход и означава лъжливо, измисле
но име. Множество бележити личности са известни много повече 
с псевдонимите си, отколкото с истинските си имена. Ето някои 
от тях: Елин Пелин – Димитър Стоянов, Ран Босилек – Генчо Неген
цов, Георги Бенковски – Гаврил Хлътев, Христо Смирненски – Хри
сто Измирлиев, Марк Твен – Самюъл Клемънс.
Дори националният ни герой Васил Левски е известен с псевдонима 
си, а името му е Васил Кунчев.

1.   Обяснете защо нямате право да ползвате програма за комуни
кация в реално време.

2.  Защо е важно да се пише на кирилица?
3.   Как могат да се изразяват емоции при комуникацията в реално 

време?
4.  Опишете основните опасности в интернет.
5.   Разкажете какво не трябва да правите в интернет без съгла

сието на родителите си.
6.   Трябва ли да се отговаря на нападки, отправени чрез интер

нет? Защо?
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Търсене на материали по зададена тема 
на български и на чужд език. Авторски 
права по отношение на информация, 
публикувана в интернет

27.

	 Интернет	е	необхватен	източник	на	информация	във	всички	об-
ласти	на	човешкото	познание.	Бързият	и	лесен	достъп	до	глобалната	
мрежа	дава	възможност	да	бъдат	търсени	и	ползвани	всякакви	текстове	
и	изображения	по	зададена	тема	на	български	и	чужд	език.	
	 Четенето	и	разглеждането	на	материали	от	интернет	 е	напълно	
свободно.	Не	така	стоят	нещата	с	използването	им	в	собствени	разра-
ботки.
	 Във	всяка	страна	има	законодателство,	което	защитава	правата	на	
автора	над	неговото	произведение.	В	България	този	нормативен	акт	се	
нарича	Закон	за	авторското право	и	сродните	му	права.	По	смисъла	
му	изображенията	и	 текстовете,	 които	бихте	ползвали	от	различни	
източници,	в	т.ч.	и	от	интернет,	са	защитени	от	закона	(Copyright	©).	
Само	 авторът	 има	право	 да	 разреши	използването	 на	 създаденото	
от	него	произведение	от	други	лица.	Според	същия	закон	обаче	без	
съгласието	на	носителя	на	авторското	право	е	допустимо	публичното	
представяне	и	изпълнение	на	публикувани	произведения	 в	 учебни	
или	в	други	образователни	заведения,	ако	това	е	безплатно,	както	и	
възпроизвеждането	им	с	учебна	цел.
	 В	този	смисъл	няма	да	нарушите	правата	на	автора,	ако	в	учебния	
си	проект	използвате	неговото	произведение.	Коректността	обаче	изи-
сква	да	цитирате*	източниците	си.	Това	е	необходимо	поне	по	две	
причини.	Първата	е	уважението	към	автора	на	използвания	текст	или	
изображение.	Втората	и	не	по-маловажна	причина	е,	че	при	липса	на	
цитиране	 създавате	 впечатление,	 че	произведението	 е	 ваше	дело,	 а	 
това	е	плагиатство,	което	се	преследва	от	закона.
	 Изискване	за	цитиране	се	съдържа	и	в	един	комплект	типови	дого-
вори,	разработен	от	проф.	Лорънс	Лесинг	през	2001	г.,	наречен	Creative 
Commons,	което	може	да	се	преведе	като	„съзидателно	споделяне“.	
Целта	му	 е	да	 се	дадат	по-големи	права	 за	ползване	на	 авторските	 
произ	ведения.	Категорично	е	признаването	на	авторството,	което	гра-
фично	се	означава	с	 .	Други	графични	обозначения	са:
 • 	–	не	позволявам	другите	да	споделят	променена	версия	на	
произведението	ми;
 • 	–	позволявам	другите	да	споделят	променена	версия	на	произ-
ведението	ми	само	съгласно	условията	на	същия	договор;
 • 	–	не	позволявам	произведението	ми	да	се	използва	с	комер-
сиална	цел.

 Обикновено при цитиране 
се отбелязват:

– адресът за достъп; 
– имената на автора;
–  заглавието на материала;
– датата на публикацията;
– източникът;
–  датата, към която е 

посетен този адрес.

* Цитатът	представлява	точно	предадени	чужди	думи.
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	 Друга	възможност	за	използване	на	авторски	права	без	разрешение	
на	автора	представлява	GPL	(Общ	публичен	лиценз).	Той	има	отно-
шение	към	някои	софтуерни	продукти	с	отворен	код,	т.е.	такъв,	който	
всеки	може	да	променя,	като	изискването	е	след	придобиването	им		
също	да	ги	направи	достъпни.
	 Към	момента	не	съществува	единен	стандарт	за	цитиране	на	из-
точници	от	интернет.	По	въпроса	има	множество	конвенции,	ориенти-
рани	към	различни	сфери	на	познанието	–	литература	и	лингвистика,	
социални	науки,	естествени	науки	и	т.н.

В	рамките	на	изработването	на	следващата	презентация	можете	
да	се	ограничите	с	цитирането,	като	последния	слайд	оформите	така:

Източници:
за	текстовете:
http://...................	
за	изображенията:
http://...................	

Едни	от	най-красивите	сгради	в	България	са	манастирите.	Освен	
че	постройките	са	забележителни,	те	обикновено	са	разположени	в	
прекрасни	местности.	Тази	комбинация	ги	прави	незабравими.
	 Направете	презентация	за	манастирите.	За	целта	първо	трябва	да	
съставите	план	какво	ще	съдържа	тя	и	съобразно	този	план	да	намерите	
необходимите	материали	в	интернет.
	 Може	да	започнете	с	това	какво	представлява	манастирът.	След	това	
да	опишете	красиви	български	манастири	и	такива	извън	страната.	

1. Подготовка

Отворете	Microsoft Edge.	Щракнете	върху	бутона	 ,	вдясно	от	
Адресната лента.	 В	 отворилия	 се	 панел	щракнете	 върху	 бутона	
за	 създаване	на	нова	папка	 	и	 в	 съответното	поле	ѝ	дайте	име	–	 
„Манастири“.
	 Отворете	Microsoft Word	и	чрез	командата	Запиши като съхранете	
документа	под	името	„Манастири“	в	работната	папка.	Не	го	затваряйте,	
ще	потрябва.

2.  Търсене на информация за понятието

	 Прехвърлете	се	в	Microsoft Edge	посредством	Лентата на задачите 
и	напишете	в	полето	за	търсене	манастир.	Обикновено	при	търсене	на	
понятие	в	началото	на	списъка	се	явява	описанието	му	в	Уикипедия.	Ва-
шият	случай	не	е	изключение.	Щракнете	върху	 .	 
Прегледайте	текста.	Първите	2	изречения	може	да	синтезирате	така:	
Манастирът	представлява	религиозна	общност	от	монаси	или	мона-
хини,	както	и	комплекс	от	сгради,	които	те	обитават.*	Въведете	този	

 Търсещата машина Bing, 
зададена по подразбиране в 
Microsoft Edge, съвсем не е 
единствената или пък най-
добрата търсачка. По данни 
на различни независими един 
от друг източници (http://
www.zerodollartips.com/best-
search-engines-in-the-world/; 
http://www.ecloudbuzz.com/top-
10-best-search-engines-in-the-
world/ и др.) към началото на 
2017 г. на първите 6 позиции 
се подреждат, както следва: 
1. Google (със 70% дял от 
трафика на търсене), 2. Bing, 
3. Yahoo!, 4. Baidu, 5. AOL, 
6. Ask.com. 

*	Не	бива	да	забравяте,	че	в	презентацията	дълги	текстове	не	са	желателни.

http://www.zerodollartips.com/best-search-engines-in-the-world/
http://www.zerodollartips.com/best-search-engines-in-the-world/
http://www.zerodollartips.com/best-search-engines-in-the-world/
http://www.ecloudbuzz.com/top-10-best-search-engines-in-the-world/
http://www.ecloudbuzz.com/top-10-best-search-engines-in-the-world/
http://www.ecloudbuzz.com/top-10-best-search-engines-in-the-world/
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текст в документа Манастири.docx. Запазете сайта от Уикипедия чрез 
бутона  в папката Манастири. Може да ви потрябва за допълнителна 
информация.

3.  Търсене на конкретна информация

 Напишете в полето за търсене манастири стара планина. Ще 
получите богат списък от сайтове. Отворете някой от първите, напри- 
мер . Тук е на разположение внуши-
телен списък от български манастири, за които можете да получите 
подробни данни. Изберете сайт на някой манастир, съхранете адреса 
му в папката Манастири от Предпочитани. Маркирайте по 2 – 3 из-
речения от местоположението и историята на обителта, кликнете с 
десен бутон върху маркираното и изберете Копирай. Прехвърлете се в 
Microsoft Word. Напишете името на манастира, а на нов ред под него 

щракнете с десен бутон и чрез командата  от  поста-
вете избрания текст в документа. 
 Върнете се на сайта и щракнете в Адресната лента. Адресът 
се маркира. Кликнете с десен бутон върху маркираното и изберете 
Копиране. Прехвърлете се отново в документа и по същия начин 
сложете адреса на сайта под текста. Той ще е нужен при цитирането 
на източниците.

Повторете тази процедура с още 2 – 3 манастира по ваш избор.
 Вероятно сте отворили някоя от снимките в сайтовете. Сигурно  
ви е направило впечатление, че те са защитени с надпис. Такива 
картинки не биха били особено подходящи за презентацията, нали? 
Намерете по-добри.

4.  Търсене на изображения 

 Напишете името на първия избран от вас манастир в полето за 
търсене на Microsoft Edge и потвърдете с Enter. Изберете опцията 
Изображения. Отваря се страница със стотици изображения. Как да 
подберете най-подходящите? 

Преди всичко те трябва да са с високо качество. Намерете вдясно 
бутона Филтър  и щракнете върху него. Отваря се набор от кри-
терии за търсене. Кликнете на Размер на изображението и изберете 
Големи. Щракнете върху изображението на манастира, което ви ха-
ресва най-много. То се отваря увеличено в нов прозорец. Кликнете 
върху картината с десния бутон на мишката и от контекстното меню 
изберете Записване на изображението като. Дайте подходящо име на 
изображението и по познатия начин го съхранете в папка PowerPoint 
на работната папка.

Кликнете с десен бутон върху изображението и от менюто избере-
те Копиране на връзка за изображение. Влезте в текстовия документ 
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Манастири, който продължава да е отворен, и с Постави сложете пре-
пратката под адреса на сайта, от който копирахте текста за манастира.

5.  Търсене на материали на чужд език

 Търсенето на информация на чужд език по нищо не се отличава 
от това на български. Напишете в Лентата за търсене Гърция мана-
стир на езика, който изучавате (на английски – Greece monastery, на 
френски – Grèce monastère, на немски Griechenland Kloster, на испан  - 
ски – Grecia monasterio, на италиански – Grecia monastero, на руски – 
Греция монастырь) и потвърдете с Enter. Отваря се списък със сайтове 
за манастири в Гърция, написани на съответния език. Разгледайте  
някои от тях. Съхранете изображение и текст по познатия ви начин.
 Извършеното дотук ще ви позволи в рамките на следващото упраж-
нение да създадете интегриран документ – такъв, който обединява в 
едно цяло обекти от различно естество – текст, изображения, таблици 
и т.н., създадени с различни приложения.
 Малко по-късно ще научите как търсенето в интернет може да ви 
помогне в превода на текст от български на чужд език и обратно.
 По отношение на авторските права върху изображения Microsoft 
Edge позволява да се издирват такива с различна степен на защита. 
Tова става чрез Филтър – Лиценз. Лиценз най-общо означава право  
да се извършва някакво действие. В случая това е изключителното 
право на автора да разреши ползването, разпространяването или про-
мяната на дадено негово произведение.

Едва ли някой не е чувал за гръцкия полуостров Атон, където се на-
мира монашеската република Света гора, а сред 20-те ѝ манастира 
е и българският Зографски манастир. А знаете ли, че по силата 
на устав за атонските монаси, приет през далечната 1045 г., офи-
циално се забранява жени да пребивават на територията на Света 
гора? Тази забрана е възпроизведена и в съвременното гръцко за-
конодателство, дори е специално условие, наложено от Гърция при 
нейното влизане в Европейския съюз. Това е драстично нарушение 
на равенството между половете, но, от друга страна, е хилядолетна 
религиозна традиция.

1.  Какво представлява интегрираният документ?

2.  Защо е важно да се цитират ползваните източници?

3.  Обяснете какво представлява плагиатството.

4.  Избройте какво обикновено се отбелязва при цитиране.

5.  Избройте няколко обекта на авторско право.

6.  Какво представлява лицензът?
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1.  Подготовка

Oтворете	файла	Манастири.docx,	който	създадохте	в	предишния	
урок.

Стартирайте	PowerPoint	 и	изберете	подходяща	тема	на	дизайна.	
Доколкото	 сюжетът	 е	 за	манастирите,	 би	било	добре	изгледът	да	 е	
„по-строг“,	да	не	е	много	шарен.	

Използвайте	стандартния	начален	слайд.	Въведете	името	на	пре-
зентацията,	своето	име,	клас	и	училище.	Изберете	подходящи	цветове	
и	размери	за	шрифтовете.

2.  Направа на уводния слайд

	 В	уводния	слайд	дайте	определение	на	понятието	„манастир“.	За	
целта	създайте	нов	слайд,	като	от	Оформление	използвайте	Заглавие 
и съдържание.	Напишете	в	горния	контейнер	понятието,	а	в	долния	
определението	му.	
	 От	файла	Манастири.docx	копирайте	описанието	на	 това	 какво	
представлява	манастирът	и	 го	поставете	 в	долния	контейнер.	Пом-
ните,	че	придвижването	между	приложенията	става	през	лентата	на	
задачите.
	 Задайте	подходящи	шрифт,	размер	и	цвят	на	текстовете	в	контей-
нерите,	така	че	да	изглеждат	добре.

3.  Избор и оформяне на следващите слайдове

	 Създайте	нов	слайд.	Какво	да	бъде	оформлението	му?	Тръгнете	
от	това,	че	ще	трябва	да	въведете	името	на	манастира,	изображение	и	
кратко	описание.	Щракнете	върху	Оформление	и	разгледайте	възмож-
ностите.	Може	би	Картинка с надпис	е	добра	идея.	При	положение	
че	точно	това	разположение	на	полетата	върху	слайда	не	ви	се	нрави,	
можете	да	ги	разместите	и	с	помощта	на	манипулаторите	да	измените	
формата	им.

4.  Поставяне на изображението, изтеглено от интернет

	 Време	 е	 да	напишете	името	на	първия	манастир,	 който	 сте	из-
брали,	и	да	поставите	изображението	му.	Вече	знаете	как	се	въвежда	
текст	в	контейнер.	Следващата	операция	е	вмъкването	на	изображе	- 
нието,	изтеглено	от	интернет.	Кликнете	върху	иконата	в	контейнера	
за	изображение	и	намерете	необходимата	снимка	в	папка	PowerPoint	
на	работната	папка.

Създаване на презентация по материали 
от интернет, съхранени в компютъра. 
Упражнение

28.
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5.  Поставяне на пояснителния текст

	 Маркирайте	текста	за	манастира,	който	описвате	в	слайда,	и	го	
копирайте.	Прехвърлете	се	през	Лентата на задачите	от	програмата	
за	текстообработка	в	PowerPoint.	Кликнете	с	десен	бутон	в	контейнера	
за	текст	и	посредством	опцията	за	поставяне	 	сложете	описанието	
на	манастира.
	 Малко	вероятно	е	текстът	да	изглежда	по	най-добрия	начин	–	или	
ще	е	малък	и	няма	да	запълва	добре	контейнера,	или	ще	е	голям,	или	
подравняването	му	няма	да	е	желаното.
	 Изберете	 подравняване	 на	 текста	 отляво.	Маркирайте	 го	 и	 си	
поиграйте	малко	 с	 размера	 на	шрифта,	 така	 че	 той	 перфектно	 да	
изпълни	 контейнера.	Можете	 да	 промените	 и	 неговия	 цвят.	Ако	
намерите	за	необходимо,	увеличете	или	намалете	контейнера.	
	 Общият	 вид	 се	 характеризира	 със	 завършеност	и	 демонстрира	
спазено	съотношение	между	съдържание	и	илюстративен	материал.
	 С	това	първият	слайд	за	конкретен	манастир	е	готов.	Естествено	
винаги	може	да	се	върнете	на	него	и	да	промените	нещо,	ако	цялост-
ното	оформление	на	презентацията	го	налага.

6.  Съхраняване на междинния резултат

	 Трудът,	който	положихте	дотук,	не	е	малко.	Добре	е	да	не	отиде	на	
вятъра	поради	спиране	на	тока	или	някаква	друга	причина	от	техниче-
ско	естество.	Затова	чрез	командата	Запиши като	съхранете	направе-
ното	с	името	Манастири.pptx.	Продължете	работата	по	презентацията.

7.  Цитиране на източниците

	 След	приключване	на	слайдовете	с	манастири	създайте	още	един	–	
за	 източниците.	Можете	 да	 изберете	Празен	 и	 да	 вмъкнете	 в	 него	
Текстово поле.	Изпишете	на	първия	ред	ИЗТОЧНИЦИ,	а	под	него	За	
изображенията:.
	 Прехвърлете	от	текстовия	документ	записаните	адреси	на	сайтове	
с	изображения.	Помнете,	че	те	са	непосредствено	под	името	на	мана-
стира.	Под	последния	адрес	напишете	За	текста:	и	по	същия	начин	
поставете	адресите,	от	които	сте	ползвали	текстове	–	те	са	под	адресите	
на	изображенията.
	 Има	и	друг	вариант	за	този	слайд.	Можете	да	цитирате	източни	-
ците	с	имената	на	манастирите.	Това	ще	отнеме	повече	място.

8.  Съхраняване

	 Съхранете	презентацията.
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1.  Намиране на уеббазиран речник

	 Намерете	сайт,	който	да	ви	бъде	в	помощ	при	превод	на	текст	от	
един	език	на	друг.	
	 Стартирайте	 браузъра	Microsoft Edge,	 напишете	 в	Лентата за 
търсене речник	и	потвърдете	с	Enter.	Търсачката	ще	върне	голям	брой	
сайтове,	преобладаващата	част	от	които	ще	са	английско-български	
речници,	 както	и	 различни	 синонимни,	 тълковни,	 правописни	реч	- 
ници.	Те	биха	могли	да	ви	бъдат	полезни	в	някакъв	момент,	но	сега	
целта	е	да	се	осигури	превод	от	български	на	различни	езици	и	обратно.
	 Затова	може	би	е	по-удачно	да	потърсите	по-точния	термин	превод.	
Тук	резултатите	категорично	водят	към	Google	преводач.
	 Задължително	е	да	се	направи	уговорката,	че	този	учебник	отразява	
състоянието	на	нещата	през	2021	г.	Когато	той	е	в	ръцете	ви,	ситуацията	
може	да	е	коренно	различна	–	в	информационните	технологии	няма	
застой.	Напълно	възможно	е	тогава	картината	да	е	съвсем	друга.

2.  Запознаване с прозореца на преводача

 Началният	му	екран	е	силно	интуитивен	и	максимално	опростен.	
В	полето	вляво	се	пише	това,	което	трябва	да	се	преведе,	а	вдясно	се	
появява	преводът.

3.  Превод на дума

	 Първото,	което	трябва	да	се	направи,	е	да	се	избере	езикът,	на	който	
ще	се	осъществи	преводът*.	Това	става	чрез	стрелкичката	вдясно	от	
предложените	езици.	Изборът	е	богат,	към	момента	езиците	са	повече	
от	90.
	 Сайтът	е	сравнително	„интелигентен“	–	при	въвеждане	на	текст	той	
доста	точно	разпознава	езика,	на	който	е	написан	(Detect	Language).	В	
този	смисъл	езикът,	от	който	трябва	да	се	преведе	текстът,	следва	да	
се	избере	само	ако	не	бъде	коректно	разпознат.
	 Преведете	думата	клас	на	чуждия	език,	който	изучавате.	
	 Забелязвате,	че	преводът	започва	незабавно,	освен	ако	не	е	избрана	
опцията	Turn off instant translation (Изключване	на	незабавния	превод)	в	
горната	дясна	част	на	прозореца.	Под	полето	с	преведената	дума	има	
превод	и	на	всички	нейни	омоними.	В	наличност	е	и	бутон	 ,	чрез	
който	можете	да	чуете	произнасянето	на	думата.

Превод на текст чрез уеббазиран 
електронен речник. Упражнение

29.

*	 	Илюстрациите	в	урока	са	свързани	с	превод	от	английски	на	български	и	обратно,	 
вие	обаче	работете	с	чуждия	език,	който	изучавате.
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	 Направете	 обратен	превод	–	 от	 чуждия	 език	на	 български.	Из-
ползвайте	бутона	 ,	намиращ	се	между	двете	полета.	На	мястото	на	
думата	class,	която	вече	е	в	лявото	поле,	напишете	market (или	думата	
за	пазар	на	съответния	език).
	 Изглежда	Google	преводач	„знае“	английски	език	(вероятно	и	други	
езици	на	по-големи	държави)	по-добре	от	български	–	под	полето	за	
превод	се	появиха	и	дефиниции	на	понятието.

4.  Превод на текст

	 Сайтът	позволява	и	превод	на	цели	 текстове	 (към	началото	на	
2022	г.	–	до	5000	символа,	както	е	написано	в	полето	за	превод).

	 В	момента	преводът	е	доста	груб	и	несъвършен,	но	дава	възмож-
ност	да	разберете	за	какво	става	дума,	особено	при	напълно	непознат	
език.	

	 Бъдете	сигурни,	че	с	напредване	на	времето	алгоритмите	за	превод	
ще	се	усъвършенстват	значително	и	той	ще	стане	по-приемлив.

5.  Превод на сайт

	 И	накрая		–	превод	на	сайт.	Намерете	интересуващия	ви	сайт.	Избе-
рете	адреса	му	от	Адресната лента	и	го	поставете	в	полето	за	превод.	
Щракнете	върху	адреса	в	дясното	поле.	Появява	се	сайтът,	преведен	
на	необходимия	език,	в	случая	–	български.

 
	 Много	сайтове	с	оглед	да	са	достъпни	за	разноезични	потребители	
си	позволяват	автоматичен	превод.	Компанията	Microsoft	не	прави	из-
ключение.	В	края	на	нейни	машинно	преведени	страници,	публикувани	
в	интернет,	се	помества	текстът,	цитиран	вляво.	

 ЗАБЕЛЕЖКА : Отказ от 
отговорност за машинен 
превод: Тази статия е 
преведена от компютърна 
система без човешка намеса. 
Microsoft предлага тези 
машинни преводи, за да 
помогне на потребителите, 
които не говорят английски, 
да се възползват от 
съдържанието за продукти, 
услуги и технологии на 
Microsoft. Тъй като статията 
е преведена машинно, е 
възможно да съдържа грешки 
в речника, синтаксиса и 
граматиката.
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	 Интернет	е	основният	източник	на	текстове	и	изображения	при	
изработване	на	презентации.	Изключение	правят	презентациите,	при	
които	авторът	им	представя	собствена	разработка.	Нека	този	урок	в	
максимална	степен	да	се	подчини	на	търсенето	на	материали	в	интернет	
за	изработването	на	наистина	добра	презентация.

Началото

	 Ако	темата	го	позволява,	нека	началото	да	е	ефектно,	атрактивно.	
Може	да	бъде	запомняща	се	мисъл	или	изображение,	което	да	прикове	
вниманието.	
	 Представете	си,	че	разработвате	презентация	за	прав	кръгов	конус.	
Темата	не	е	особено	вълнуваща,	но	пуснете	в	ход	въображението	си.	
Представете	си	предмети	с	формата	на	конус.	Потърсете	в	интернет	
например	изображения		по	ключовите	думи	клоун шапка.	Ако	първият	
слайд	на	презентацията	ви	съдържа	такова	изображение,	нещата	ще	
се	развият	по-весело	и	забавно.

Стилът

	 Презентацията	трябва	да	е	максимално	опростена	–	като	визия	и	
като	текст.	Колкото	по-семпли	са	изображенията,	колкото	по-прост	и	
разбираем	е	текстът,	толкова	повече	вниманието	на	публиката	ще	е	
съсредоточено	върху	темата.	
	 Разработвате	темата	за	размножаване,	растеж	и	развитие.	Трябва	
ви	илюстрация	за	оплождането	на	яйцеклетката.	Потърсете	изображе-
ние	по	ключовите	думи	сперматозоид яйцеклетка.	Не	залагайте	на	
първите	картинки,	разгледайте	внимателно	и	останалите.	Вижте	колко	
по-проста	и	онагледяваща	е	горната	картинка	(по-навътре	в	списъка)	
в	сравнение	с	претрупаната	долна	(която	излиза	почти	начело).

Изгледът

	 Слайдовете	трябва	да	изглеждат	добре	и	затова	е	много	важно	раз-
положението	на	обектите	в	тях.	В	това	отношение	може	да	ви	помогне	
опцията	Оформление	от	Филтър	на	Microsoft Edge.	Чрез	нея	можете	
да	изберете	квадратни,	широки	или	високи	изображения.

Балансът текст – изображение

	 Не	е	задължително	в	презентацията	да	има	много	текст.	Той	може	
да	е	съвсем	малко	или	дори	да	отсъства	в	някои	слайдове,	а	презента-

Презентация и интернет. Обобщение30.
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торът	да	говори	на	фона	на	изображенията.	Поради	това	те	трябва	да	
са	максимално	подходящи.	
	 За	да	намерите	лесно	подходящите	изображения,	търсете	не	по	
една,	а	по	няколко	ключови	думи.	Ако	презентацията	ви	е	за	Златния 
век на българската култура,	напишете	в	полето	за	търсене	точно	това.	
Намерените	изображения	ще	са	максимално	подходящи.

Събуждане на интереса

	 Към	средата	може	да	направите	слайд	за	„събуждане“	на	публи	-
ка	та.	Потърсете	изображение	на	звънец	и	направете	един	слайд	само	с	
него.	Може	да	вградите	и	звуков	ефект.	Придружете	слайда	с	усмивка	
и	въпроса:	„Има	ли	заспали?“.

Цветовете са важни

	 Представете	си,	че	правите	презентация	на	тема,	свързана	с	цве-
товете	и	формите	в	природата.	Необходими	са	илюстрации	с	различни	
цветове.	Това	е	лесно	постижимо,	тъй	като	във	Филтър	има	такава	 
опция	 –	Цвят.	 Вижте	 резултатите	 от	 търсене	 на	 изображения	 за	 
природа	в	различни	цветове	–	червен	и	синьо-зелен.

Изображенията

	 Презентацията	е	предназначена	за	представяне	пред	публика,	което	
предполага	тя	да	бъде	прожектирана	на	екран	посредством	проектор.	
Това	 означава	многократно	увеличение	на	 текста	и	илюстрациите.	
Ето	защо	използваните	изображения	трябва	да	са	с	високо	качество.	
Това	се	постига,	като	при	търсене	на	изображения	по	дадена	тема	се	
използва	опцията	Размер на изображение	от	Филтър.	Размерът	трябва	
да	е	Голям	или	Тапет.

Финалът

	 За	финал	презентаторът	в	очакване	на	въпроси	може	да	подготви	
слайд	с	някакъв	симпатичен	въпросителен	знак,	изтеглен	от	интернет.	
Търсенето	на	изображението	става	по	познатия	ви	начин	с	двете	клю-
чови	думи	въпросителен знак,	изписани	в	полето	за	търсене.
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	 Всяка	компютърна	програма	представлява	набор	от	инструкции,	с	
които	хората	казват	на	електронноизчислителната	машина	какво	искат	
тя	да	извърши.	Езикът	за	програмиране	е	формализиран	начин	за	запис	
на	тази	програма.
	 Историята	на	програмирането	води	началото	си	от	първите	години	
на	19-ти	век.	Тогава	френският	тъкач	на	коприна	Жозеф	Мари	Жакард,	
за	да	постигне	сложните	шарки	на	плата,	започва	за	използва	перфо-
рирани карти,	които	управляват	становете.
	 С	появата	на	 електронноизчислителните	машини	 започва	и	 съ-
щинското	създаване	на	програми	за	тях.	Първоначално	те	са	писани	
на	т.нар.	машинен език,	в	който	командите	са	комбинации	от	нули		и	
единици.	Процесът	е	бавен,	труден	и	е	предпоставка	за	допускането	
на	множество	грешки.
	 Около	1950	 г.	 се	 появява	 езикът	 от	ниско	ниво	Асемблер	 (As-
sembler).	Той	е	много	близък	до	машинния,	но	за	разлика	от	него	тук	
командите	се	изписват	със	символи,	наподобяващи	обикновения	език.	
Това	много	облекчава	програмирането	и	проверката	на	коректността	
на	създадения	код.	Независимо	от	възникването	след	това	на	много	
по-усъвършенствани	езици	 за	програмиране,	Асемблер	се	използва	
и	до	днес.	Причината	е,	че	програмите,	написани	на	него,	са	с	много	
малък	обем	и	работят	много	бързо.
	 Между	1957-ма	и	1959	г.	се	появяват	първите	няколко	езика	за	про-
грамиране	от	високо	ниво,	при	които	изписването	на	кода	наподобява	
писането	на	нормалния	език	(текстов програмен код).	Между	тях	са:
 •   Fortran	(FORmula	TRANslation)	–	създаден	е	за	научни,	матема-

тически	и	статистически	изчисления;
 •   Algol	 (ALGOrithmic	Language)	 –	предназначен	 е	 чрез	него	да	

се	програмират	алгоритми	за	решаване	на	различни	проблеми.	
Конкурент	е	на	Фортран;

 •   Cobol (COmmon	Business-Oriented	Language)	–	бизнесориенти	-
ран	език,	служещ	за	програмиране	на	процеси	предимно	в	бан-
ковата	система.

	 През	1964	г.	е	разработен	Basic	(Beginner‘s	All-purpose	Symbolic	
Instruction	Code).	Той	е	многоцелеви	език	от	символни	инструкции	за	
начинаещи.	Създателите	му	са	наблегнали	на	леснотата	на	използване	
с	идеята	да	се	даде	възможност	на	студенти	в	области	извън	матема-
тиката	да	могат	да	използват	компютри	и	да	пишат	софтуер.
	 Езикът	Pascal,	създаден	през	1970	г.	и	кръстен	на	великия	френ-
ски	математик	Блез	Паскал,	е	предвиден	като	средство	за	обучение	по	
програмиране.	По	тази	причина	той	е	лесен	за	усвояване	и	приучва	
към	елегантност	в	създаването	на	софтуер.

Езици за програмиране и тяхното 
предназначение

31.

1 CLS
2 INPUT „Obsht broy chisla:“; N
3 INPUT „Jelan broy chisla:“; M
5 DIM A(M)
6 I=1
10 RANDOMIZE TIMER
20 A=INT(RND*(N+1))
30 IF A=0 THEN GOTO 10
35 T=1
........

Част от програма на Бейсик
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	 За	 нуждите	 на	 операционната	 система	UNIX	 (да,	Windows	 не	 е	
единствената	операционна	система	на	света)	през	1972	г.	е	разработен	
езикът	C.	Наречен	е	така,	тъй	като	е	доработка	на	по-ранния	език	B.	 
През	1983	г.	той	е	доработен	и	подобрен	и	така	се	появява	C++,	впослед-
ствие	включен	в	групата	на	10-те	най-добри	езици	за	програмиране.
	 Така,	 постепенно	придвижвайки	 се	 във	 времето,	 стигнахме	до	
1991	г.,	когато	е	създаден	езикът	за	програмиране	Python,	с	който	ще	се	
запознаете	в	следващите	часове	по	КМИТ	и	ще	направите	преход	към	
него	от	Scratch	3	–	езика	за	блоково	програмиране,	който	изучавахте	
миналата	година.
	 Помните,	че	чрез	Scratch	3	може	да	се	създава	собствен	компю-
търен	герой,	да	се	планират	неговите	действия	и	да	бъдат	анимирани.	
Научихте	как	да	прилагате	алгоритми	за	броене	на	елементи	и	раз-
мяна	на	стойности,	да	подреждате	елементи	по	големина.	Разрабо-
тихте	собствени	блокове	и	подпрограми	в	рамките	на	образователни	 
проекти.	Предстои	да	научите	как	става	това	посредством	един	език	
за	програмиране	от	високо	ниво.
	 Макар	от	създаването	на	Python	да	са	изминали	30	години,	 той	
си	остава	един	от	най-популярните	езици,	тъй	като	е	изключително	
приятен	за	използване	и	поддържа	различни	стилове	за	създаване	на	
софтуер.	Самият	факт,	че	го	ползва	най-известната	търсачка	в	интернет,	
говори	много.
	 Ето	още	няколко	езика,	които	неминуемо	ще	чуете	поне	като	имена:
 Java	е	универсален	език	от	високо	ниво.	Присъства	в	редица	други	
езици	за	програмиране.	В	частност	е	силно	застъпен	в	операционната	
система	на	преобладаващата	част	смартфони,	а	може	би	и	този,	който	
държите	в	ръката	си.
	 Езикът	PHP	е	приложим	за	създаване	и	поддръжка	на	динамични	
уебсайтове,	както	и	на	сървъри.	Широко	е	използван	в	софтуера	на	
най-голямата	социална	мрежа.
	 Накрая	е	добре	да	бъде	споменат	JavaScript.	Той	е	най-широко	
разпространеният	език	за	програмиране	в	интернет.	Използва	се	от	
повечето	уеббраузъри.	Прилагат	го	почти	всички	големи	уебсайтове.	
Езикът	не	трябва	да	се	бърка	с	Java	–	съвпадението	на	имената	е	слу-
чайно.
	 От	разказаното	дотук	става	ясно,	че	много	често	при	възникване	
на	някаква	конкретна	потребност	в	сферата	на	информатиката	тя	бива	
задоволена	с	разработването	на	нов	език	за	програмиране	–	ситуация,	
наблюдавана	както	в	миналото,	така	и	в	момента.	Поради	това	езиците	
за	програмиране	са	хиляди	и	броят	им	ще	продължи	да	расте.

Части от операционната система Windows, на която работите в 
момента, са написани на Асемблер, а останалите са реализирани 
на C и C++.
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Среда за програмиране и средства  
за създаване и изпълнение на код

	 Езикът	за	програмиране	Python	е	инструмент	за	създаване	на	про-
грами	с	най-разнообразно	предназначение.	За	разлика	от	блоковете	в	
Scratch,	при	него	командите	са	във	вид	на	текстови	инструкции.

32.

a = 5

a = a + 8

print('Здравей!')

	 За	използване	на	езика	Python	е	необходимо	на	компютъра	да	е	
инсталирана	среда за програмиране.
	 Заедно	с	езика	на	компютъра	се	инсталира	и	интегрираната	среда	
за	разработка	и	обучение	IDLE	(Integrated	Development	and	Learning	
Environment),	която	се	използва	за	писане,	изпълнение	и	тестване	на	
програмите.	

	 За	започване	на	работа	се	стартира	IDLE	 .	Отваря	се	пока-

заният	по-долу	прозорец	за	въвеждане	и	извеждане	на	текст,	наречен	
текстова	конзола.

	 Безплатната	среда	за	
програмиране	на	Python	може	
да	се	изтегли	на	адрес:
https://www.Python.org/
downloads/

В	него	всяка	команда,	записана	след	„>>>“,	се	изпълнява	веднага	след	
натискане	на	клавиша	Enter.	Разгледайте	следващите	примери.

13	+	5

13	–	5

13	.	5

13	:	5

13513	:	5	=	2
10
	3

–

13	:	5	=	2
10
	3

–
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	 В	примерите	 са	 показани	основните	математически	операции,	
използвани	в	Python,	и	резултатът	от	тяхното	действие.	Числата	13	и	
5	се	наричат	входни данни,	а	получените	в	изпълнение	на	командите	
числа	–	изходен резултат.
	 Текстовете	# събиране,	# изваждане	и	т.н.	се	наричат	коментари	
и	не	се	обработват.	Всеки	текст	от	символа	#	до	края	на	реда	се	приема	
за	коментар,	който	може	да	се	използва	за	записване	на	забележки	или	
за	напомняне	какво	изпълнява	даден	код.		
	 Показаните	примери	представляват	изрази	–	основни	програмни	
инструкции	на	езика.	Те	се	състоят	от	стойности	(като	13	и	5)	и	опе-
ратори	(като	+)	и	винаги	могат	да	се	изчислят	(сведат)	до	единствена	
стойност.	В	кода	на	Python	 изрази	могат	да	 се	 записват	навсякъде,	
където	се	допуска	използването	на	стойност.	Изчисляването	ѝ	се	из-
вършва	според	приоритета	на	математическите	действия.
	 Обработването	на	кода	се	извършва	от	интерпретатор	–	програма,	
която	чете	инструкциите	и	веднага	ги	изпълнява.	Ако	срещне	синтак-
тична	грешка	или	непознат	за	него	код,	програмата	се	прекратява	и	се	
извежда	съобщение	за	грешка,	подобно	на	показаните	по-долу.

	 В	Python	е	прието	името	
на	променливата	да	започва	
с	малка	буква,	а	отделните	
думи,	които	описват	какво	
съхранява,	да	се	отделят	
с	подчертаващо	тире.	
Например:	my_name

	 Аритметичните	операции	могат	да	се	използват	и	със	стойности,	
които	се	променят	в	процеса	на	изпълнение	на	програмата.	За	целта	е	
необходимо	да	бъдат	създадени	променливи.
 Променливата е	част	от	паметта	на	компютъра,	която	има	име	и	
съхранява	някаква	стойност.	Образно	казано,	тя	може	да	се	оприличи	
на	кутия	с	етикет,	в	която	се	пази	стойността	ѝ.	
	 Стойността	на	променливата	може	да	се	изменя	по	време	на	изпъл-
нението	на	програмата,	като	се	запомня	тази	след	последната	промяна.	
	 Името	на	променливата	може	да	съдържа	латински	букви	(малките	
се	различават	от	главните),	цифри	и	подчертаващо	тире	„_“.	Името	не	
трябва	да	започва	с	цифра	и	е	добре	да	говори	какво	се	съхранява	в	
нея.
	 В	Python	променлива	се	създава	при	присвояване	на	първоначал-
ната	ѝ	стойност.	С	командата	
 num = 33 
в	паметта	се	заделя	място	с	име	num,	чрез	което	става	обръщението	
към	нея	за	използване	или	промяна.
	 Символът	„=“	се	нарича	оператор за присвояване.	С	негова	по-
мощ	се	задава	или	променя	стойността	на	променлива.	Действа,	като	

	 За	да	не	преписвате	
кода,	в	който	има	грешка,	
щракнете	в	неговия	ред	и	
натиснете	клавиш	Enter.	След	
това	поправете	грешката	и	
стартирайте	изпълнението	
му.
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	 Ако	в	конзолата	се	изведе	грешка	за	дадена	команда,	тя	трябва	да	
се	напише	отново	коректно.		
	 Добре	е	при	съставяне	на	по-дълга	програма	тя	да	се	съхрани	във	
файл.	Така	ще	може	да	се	променя	и	изпълнява	многократно.
	 Цялостното	изпълнение	на	предварително	записана	във	файл	про-
грама	се	нарича	програмен	режим,	а	програмният	файл	–	скрипт.

Намиране на лице на правоъгълник

	 1.	 Стартирайте	IDLE.
	 2.	 От	меню	File	изберете	New File	(или	използвайте	клавишната	
комбинация	CTRL + N).
	 3.	 В	отворилия	се	прозорец	напишете	следната	програма:
print(‘Здравей!’)
a = 18
b = 10
s = a * b

print(a, b, s)

	 4.	 В	меню	File	изберете	Save As,	 задайте	името	на	файла	 (нека	 
то	показва	какво	върши	програмата)	и	натиснете	Save.
Файлът	се	записва	с	посоченото	име	и	разширение	.py.
	 5.	 За	 да	 стартирате	изпълнението	на	програмата,	 от	меню	Run 
изберете	Run Module	или	натиснете	клавиш	F5.

>>> a = 15
>>> b = 18
>>> a + b
33
>>> a = a - 5
>>> a + b
28
>>> b = b - 10
>>> a + b
18
>>> a = a + b
>>> a + b
26

Създава се променлива а със стойност 15. 
Създава се променлива b със стойност 18. 
(15 + 18) 
 

(15 – 5 = 10) 
(10 + 18)

(18 – 10 = 8)
(10 + 8)

(10 + 8 = 18)
(18 + 8)

изразът	от	дясната	му	страна	се	изчислява	и	получената	стойност	се	
присвоява	на	променливата,	стояща	от	лявата	му	страна.
 num = 33
 num = num + 5		 	Изчислява	се	33 + 5	и	стойността	на	

num	става	38.
	 Следващият	пример	демонстрира	използването	на	променливи.

 Препоръчва се 
предварително да създадете 
своя папка и да съхранявате в 
нея програмите си.
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	 Когато	пишете	програма,	
периодично	я	съхранявайте	
с	помощта	на	Save	от	
менюто	File	или	използвайте	
клавишната	комбинация	
Ctrl	+	S.

Резултатът се получава в конзолата и е показан на следващата картинка.
 В горната част на прозореца се вижда местоположението и името 
на програмния файл. 

 В Python, както и в Excel, има много вградени функции. Една от 
тях е print(). И тук името ѝ е последвано от двойка скоби, в които 
се поставят аргументите. 
 В горния пример print(‘Здравей!’) означава „Изведи на 
екрана текста на символния низ ‘Здравей!’“. Обърнете внимание, 
че низът се извежда без ограждащите апострофи. От друга страна, в 
print(a, b, s) като аргументи са зададени променливите a, b и s, 
чиито стойности се визуализират в конзолата. За празен ред се извиква 
функцията print() без аргументи.

1.	  Какво	представлява	IDLE?	

2.	  Каква	е	разликата	между	входните	данни	и	изходния	резултат?

3.	  Какво	е	интерпретаторът?

4.	  С	какво	не	може	да	започва	името	на	променлива	в	Python?

5.	  Как	се	нарича	и	за	какво	служи	символът	„=“?

6.	  Как	се	стартира	изпълнението	на	програмен	файл?

7.	  Какъв	ще	бъде	резултатът	от	изпълнението	на	показания	код?

	 a = 24
	 b	=	а	+	9
	 s	=	a	+	b	/	3
 print(a, b, s)

Една	стойност	може	да	бъде	присвое-
на	 на	 няколко	 променливи	 едновремен-
но.	Може	да	проверите	резултата	от	
изпълнението	на	кода	вдясно.

>>> m = n = 5
>>> m 
5
>>>	m	+	n	
10

	 Както	в	конзолата,	така	
и	във	програмния	файл	може	
да	използвате	познатите	ви	
команди	за	копиране	(Copy)	и	
поставяне	(Paste)	от	менюто	
Edit	или	съответстващите	
им	клавишни	комбинации	–	
Ctrl	+	C	и	Ctrl	+	V.

В	Scratch	командите	са	блокчета,	в	които	се	отбелязват	само	стой-
ности.	В	Python	всички	команди	се	изписват,	като:
•	 се	пише	само	на	латиница;
•		 малките	букви	се	различават	от	главните;
•		 	макар	и	някои	букви	на	латиница	и	кирилица	да	изглеждат	еднакво,	

те	са	различни	и	не	могат	взаимно	да	се	заменят.
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Реализиране на линеен и разклонен 
алгоритъм посредством блоков език за 
програмиране и скриптов текстов език

Линеен алгоритъм

	 Разгледайте	познатата	ви	задача:
	 Да	се	намери	обиколката	на	правоъгълник	с	дадени	страни	а	и	b.

	 Алгоритъмът	за	решаването	ѝ	е:
	 1.	 Задават	се	стойности	на	страните.
	 2.	 Намира	се	обиколката	по	формулата	2(a + b).
	 3.	 Отпечатва	се	резултатът.
Този	 алгоритъм	 е	 линеен,	 тъй	 като	 последователно	 се	 изпълняват	
всичките	му	стъпки	независимо	от	входните	данни.
	 Разгледайте	реализацията	на	Scratch	и	Python. 

>>> a = 10

>>> b = 15

>>> p = (a + b) * 2

>>> print('Обиколката e', p)
Обиколката е 50

	 Както	 знаете,	 в	Scratch	 стойностите	могат	да	 се	 задават	и	 като	
отговор	на	командата	питай.	В	зависимост	от	отговора	резултатът	ще	
е	различен.

	 В	Python	 на	 командата	питай	 съот-
ветства	функцията	input().	 Тя	 служи	
за	задаване	на	стойност	от	клавиатурата.	
След	въвеждането	ѝ	и	натискане	на	Enter 
продължава	изпълнението	на	следващата	
команда.	
	 Първите	две	 команди	на	Scratch	 се	
обединяват	в	една	по	следния	начин:
a = input(),	а	следващите	две	–
b = input().

33.

	 Имайте	предвид,	че	стойностите	във	вече	обработена	в	конзолата	
команда	не	могат	да	се	променят.	Ако	вместо	p = (a + b) * 2	сте	
написали	p = (a + b) * 3	и	командата	print()	е	изпълнена,	ще	
се	наложи	да	напишете	отново	и	двете	команди.
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При	това	обаче	след	първата	команда	изпълнението	ще	спре	в	изчакване	
да	се	въведе	стойност	от	клавиатурата.	В	конзолата	няма	да	се	изпише	
нищо,	което	често	е	объркващо	за	потребителя.	Затова	в	скобите	е	добре	
да	се	сложи	подсказващ	текст	(както	при	блока	питай).	Получава	се:
>>> a = input('Първа страна? ')

Първа страна? 12
>>> b = input('Втора страна? ')
Втора страна? 18
>>> p = (a + b) * 2

>>> print('Обиколката e', p)
Обиколката е 12181218

Изпълнението	на	тези	команди	дава	различен	от	очаквания	резултат.	
Вместо	да	се	съберат	двете	числа	и	да	се	умножат	по	2,	те	се	долепи-
ха	последователно	2	пъти.	Това	се	получи,	тъй	като,	когато	числови	
стойности	се	въвеждат	по	този	начин	от	клавиатурата,	те	се	приемат	
от	програмата	като	текст,	т.е.	като	цифри,	а	не	като	числа.	
	 При	работа	с	текст:
	 •	 знакът	плюс	„+“	служи	за	слепване	на	символните	низове.	В	
нашия	случай	те	са	два	–	12	и	18,	и	резултатът	от	(a + b) съответства	
на	изпълнението	на	командата	по-долу.
>>> '12' + '18'

1218
	 •		 знакът	за	умножение	„*“	повтаря	символния	низ	указания	брой	
пъти.	В	горния	пример	съответства	на	следващата	команда.
>>> '1218' * 2

12181218

 Python,	както	и	Scratch,	използва	три	типа	данни:
	 •	 числови	(цели	или	с	дробна	част	числа);
	 •	 низове	(текстови);
	 •	 логически	(True/False).
	 За	да	се	укаже,	че	от	клавиатурата	се	въвежда	число,	или	предвари-
телно	се	определя	неговият	тип,	или	той	се	задава,	след	като	числото	
е	въведено.	Допустими	са	следните	два	записа:
a = int(input())  b = float(input())
    цяло число           число с дробна част
	 	 	 	 	 или
a = input()  b = input()
a = int(a)   b = float(a)

Както и в Scratch, за отделяне на цялата от дробната част на число 
се използва знакът точка (.).

 Помните каква е 
разликата между число и 
цифра, нали? Числото е 
стойността, а цифрата – 
знакът, с който това число 
се изписва. Например числото 
четири може да се изпише с 
цифрите 4, IV, ДЃ  , d и т.н.
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	 Знаете,	че	в	скобите	след	print()	може	да	има	записани	текстове	
и	променливи.	Текстовете	се	ограждат	в	апострофи	('')	или	кавички	
(""),	 а	 на	 променливите	 се	 записват	 имената.	Могат	 да	 участват	 и	
изрази.	Така	командите	за	изчисляване	на	обиколката	и	извеждането	
ѝ	на	екрана	могат	да	се	обединят.

Разклонен алгоритъм

	 Когато	изпълнението	на	програмата	е	различно	в	зависимост	от	
верността	или	не	на	някакво	условие,	се	говори	за	разклонен	алгори-
тъм.
	 Елементарният	пример	за	намиране	на	по-голямото	от	две	цели	
числа	демонстрира	тази	ситуация.	
1.	 	Въвеждат	се	стойностите	на	двете	числа,	като	се	присвояват	на	

променливите	а	и	b.	
2.		 На	променлива	m	се	присвоява	стойността	на	първото	число.	
3.	 	Проверява	се	дали	първото	число	е	по-малко	от	второто.	Ако	това	

е	така,	се	изпълнява	4.	В	противен	случай	се	преминава	към	5.
4.	 На	m	се	присвоява	стойността	на	второто	число.	
5.	 Стойността	на	m	се	извежда.
	 Алгоритъмът	е	представен	чрез	блок	схема,	блоков	и	текстов	език	
за	програмиране.

Начало

а < b m = b

НE

ДА

а, b

m = a

m

Край

>>> a = int(input('Първото число?'))

>>> b = int(input('Второто число?'))

>>> m = а

>>> if a < b:

        m = b

>>> print('По-голямото число е', m)

	 Първите	две	команди	се	променят	по	показания	начин.
a = int(input('Първа страна?'))
b = int(input('Втора страна?'))

print('Обиколката e', (a + b) * 2)

 if	се	нарича	условен оператор	–	първо	проверява	условието	и	
взема	решение	за	изпълнението	или	неизпълнението	на	следващите	
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1.	  Каква	е	разликата	между	линеен	и	разклонен	алгоритъм	и	в	какви	
случаи	се	налага	използването	на	разклонен?	

2.	  Обяснете	действието	на	условния	оператор.

инструкции. Ако условието е вярно, се изпълняват инструкциите не-
посредствено след него. Ако то не е изпълнено, те се прескачат и се 
преминава към следващите команди от програмата. 
 Двоеточието (:) след условието означава, че следват командите, 
които трябва да се изпълнят, в случай че то е истина. Те са с отстъп 
надясно (обикновено 4 интервала, когато програмата е записана във 
файл, или 8, ако сa в конзолата). За отстъпа може да се използва и 
клавишът Tab. Ако се въвеждат в конзолата, за да продължи изпълне-
нието, курсорът трябва да се върне в началото на реда и тогава да се 
натисне клавишът Enter.
 На мястото на условието в условния оператор може да стои стой-
ност, числов израз или израз за сравнение. В последния случай се из-
ползват оператори за сравнение, като в резултат се получава стойност 
True (истина, вярно) или False (лъжа, невярно).

Оператор Значение Пример Стойност

< по-малко	от 3	<	4 True

> по-голямо	от 5	>	2 True

<= по-малко	или	равно	на 7	<=	5 False

>= по-голямо	или	равно	на 8	>=	3 True

== равно	на 5	==	7 False

!= неравно	на	(различно	от) 2	!=	0 True

=	е	оператор	за	присвояване	(а	=	2	–	на	а	се	присвоява	стойност	2)
==	е	оператор	за	сравнение		(3	==	4	–	стойността	е	False)

	 Ако	условието	е	стойност,	
тя	е	неистина,	ако	е	0,	False	
или	′′,	т.е.	празен	низ.	Ако	е	
израз,	той	се	изчислява	и	в	
зависимост	от	резултата	се	
приема	за	True	или	False.

 Заедно с if може да се използва командата else. В този случай 
условието се проверява и ако е True, се изпълняват командите след 
if, ако е False – тези след else. Тази част от разгледания пример 
може да се запише и по следния начин:

>>> if a > b:

        m = а
>>> else:

        m = b
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Вземане на решение. Упражнение

1. Калкулатор

	 Напишете	програма,	която	събира	или	изважда	две	цели	числа.	
Действието	се	избира	в	зависимост	от	натиснатия	клавиш.	Резултатът	
се	извежда	в	конзолата.
	 Нека	 числата	 се	 съхраняват	 в	 променливи	a	 и	b,	 а	 избраното	
действие	–	в	променлива	d,	като,	ако	е	натиснат	клавиш	„+“,	числата	
се	събират,	а	при	използването	на	клавиш	„-“	числата	се	изваждат.	При	
натиснат	друг	клавиш	се	извежда	съобщението	„Грешка“.
	 Разгледайте	следващите	реализации	на	програмата.

34.

a = int(input('Първото число е '))
b = int(input('Второто число е '))
d = input('+ - събиране, - - изваждане')
if d == '+':

    print(a + b)

else:

    if d == '-':

        print(a - b)

    else:

        print('Грешка!')

	 Стартирайте	IDLE	и	направете	нов	файл.

	 Обърнете	внимание	на	цветовете.	Различни	части	от	програмата	–	
служебни	думи,	функции,	текстови	низове,	променливи,	се	изписват	с	
различни	цветове.	Ако	допуснете	грешка	при	изписването	на	думата	
print	например	или	напишете	главна	буква	в	нея,	тя	ще	остане	с	черен	
цвят,	което	показва,	че	има	нещо	сгрешено.

	 Има	и	оператор	elif	(else	–	if).	С	него	условията	
могат	да	бъдат	записани	по-кратко:
if d == '+':

    print(a + b)

elif d == '-':

    print(a - b)

else:

    print('Грешка!')

34.

	 Напишете	програмата,	като	записвате	всяка	команда	
на	един	ред.	Съхранете	и	изпробвайте	как	работи.
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2. Изчисляване на сума

	 Книжарница	продава	дадена	книга	при	следните	условия:
	 •		 при	закупуване	на	1	бр.	се	заплаща	100%	от	цената;
	 •	 	при	покупка	на	2	–	5	бр.	 се	прави	отстъпка	от	10%,	т.е.	 се	

заплаща	90%	от	цената;
	 •	 	при	повече	от	5	бр.	отстъпката	е	20%,	т.е.	реалната	стойност	

е	80%	от	коричната	цена.
Направете	програма,	която	изчислява	крайната	сума	за	заплащане	при	
купуване	на	книгата.		

c = float(input('Цената е '))
b = int(input('Броят е '))
if b == 1:

    s = b * c

elif b > 1 and b < 6:
    s = b * c * 0.9

else:

    s = b * c * 0.8

print('Сумата е ', s)

	 Разгледайте	програмата.	Въведени	са	променливи	за	цената	(c),	
която	не	е	задължително	цяло	число,	броя	(b)	и	крайната	сума	(s).
	 Обърнете	внимание	на	проверката	за	броя	на	между	2	и	5	книги.	
Използван	е	логическият	оператор	and	–	логическо	И.	
	 Вместо	на	логически	оператор	в	дадения	случай	е	допустимо	из-
ползването	на	двойно	неравенство.	Тогава	този	ред	от	програмата	би	
изглеждал	така:
elif 1 < b < 6:
	 Експериментирайте	с	различни	числа.	Ще	ви	направи	впечатление,	
че	някои	суми	са	с	много	знаци	след	десетичния.	
	 За	 закръгляне	 до	 втория	 знак	може	 да	 използвате	функцията	
round(s, 2),	която	означава,	че	стойността	на	променливата	s	се	
закръглява	до	втория	знак	след	десетичния.	Закръгляването	става	по	
познатото	ви	математическо	правило	–	ако	следващият	знак	е	число,	
по-малко	от	5,	числото	се	закръглява	надолу,	ако	е	по-голямо	или	равно	
на	5	–	нагоре.
	 Резултатът	в	двата	случая	е:

	 Припомнете	си	в	Scratch:

	–	условието	е	
истина,	когато	и	двете	
подусловия	са	истина;

	–	условието	е	
истина,	когато	поне	едното	
подусловие	е	истина;

	–	условието	е	
истина,	когато	подусловието	
е	лъжа.

	 Логическо	И	(оператор	
and)	означава	едновременно	
да	са	изпълнени	условията,	
които	свързва.

a b a and b

True True True

True False False

False True False

False False False

	 Логическо	ИЛИ	(оператор	
or)	означава	да	е	изпълнено	
поне	едно	от	няколко	условия.

a b a or b

True True True

True False True

False True True

False False False

	 Логическо	ОТРИЦАНИЕ	
(оператор	not)	означава,	
че	даденото	условие	не	е	
изпълнено.

a not a

True False
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Реализиране на цикличен алгоритъм 
със средствата на блоков език за 
програмиране и скриптов текстов език

	 Когато	се	налага	част	от	кода	на	програма	да	се	използва	много-
кратно,	е	удобно	да	се	организират	цикли.	Разгледайте	следната	задача:	
	 Да	 се	 направи	програма	 за	 извеждане	 в	 конзолата	 на	 първите	
10	естествени	числа.	
	 Една	реализация	на	алгоритъма	за	решаването	ѝ	е	показана	на	блок	
схемата	вляво.
	 Когато	броят	на	повторенията	е	предварително	известен,	е	удобно	
да	се	използва	операторът за цикъл for.	Ако	инструкциите	в	него	
трябва	да	се	изпълнят	n	пъти,	се	записва:

а = 0
for i in range(10):
    а = а + 1
    print(а)

Начало

а > 9

НE

ДА

а = а + 1

а

Край

а = 0

	 Променливата	на	цикъла	(i)	брои	колко	пъти	се	повтарят	инструк-
циите	в	тялото	му.	За	разлика	от	Scratch,	в	Python	броенето	започва	от	
0	и	свършва	с	1	преди	последното	число,	в	горния	случай	(n	–	1).
	 Примерно	решение	на	дадената	задача	е	показано	по-долу.

for i in range(n):
    инструкция 1
    инструкция 2
    ...
    инструкция m

35.

	 За	цикъла	може	да	се	определи	и	диапазон,	в	който	
да	се	изпълнява.	Това	става,	като	се	указва	първото	число	
и	последното	плюс	1.	Забелязвате,	че	кодът	се	съкрати	
наполовина.	

for i in range(1, 11):
    print(i)

Резултат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

	 Резултатът	от	изпълнението	на	 горните	програми	
ще	бъде	като	показания	вдясно.
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	 Функцията	range()	може	да	има	и	трети	аргумент,	който	пред-
ставлява	стъпката,	с	която	да	се	променят	числата	в	дадения	диапазон.	
Например,	ако	искате	да	се	отпечатат	четните	числа	от	2	до	20,	може	
да	запишете	range(2, 21, 2).
	 Със	следващия	код	се	отпечатват	числата	от	5	до	29,	които	са	крат
ни	на	5.	

for i in range(5, 30, 5):
    print(i)

	 Аргументите	на	range() могат	да	бъдат	и	отрицателни	числа.	
Задаването	на	отрицателно	число	в	качеството	на	стъпката	предизвиква	
изменението	на	променливата	на	цикъла	от	поголеми	към	помалки	
стойности.	

for i in range(1, -3, -1):
    print(i)

Резултат
5
10
15
20
25

Резултат
1
0
-1
-2

	 По	подразбиране	след	изпълнение	на	функцията	print()	курсорът	
се	премества	на	следващия	ред,	както	е	видно	от	горните	примери.	Но	
може	да	се	използва	допълнителен	аргумент	с	име	end	за	задаване	на	
текст,	който	да	се	извежда	след	другите	аргументи.	
	 В	следващия	пример	за	край	е	избран	интервал.	Виждате	каква	е	
разликата	в	сравнение	с	предишния	пример.

for i in range(1, -3, -1):
    print(i, end=’ ’)

Резултат	
1 0 -1 -2

	 Понякога	цикълът	трябва	да	се	повтаря,	докато	нещо	в	програмата	
се	промени.	За	целта	се	използва	операторът	за	цикъл	while.	Ето	как	
би	могло	да	изглежда	решението	на	задачата	за	извеждане	на	първите	
10	естествени	числа	с	използването	на	този	цикъл.

a = 0
while a < 10:
    a += 1
    print(a)
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while True:
    b = input('Какво е твоето име? ')
    print('Здравей, ', b, '!', sep='')

	 Прави	впечатление,	че	в	Scratch	цикълът	се	изпълнява,	докато	ус-
ловието	стане	True,	а	в	Python	той	приключва,	когато	условието	стане	
False.

	 За	прекъсване	на	изпълнението	на	скрипта	в	Scratch	се	използва	
червеният	осмоъгълен	бутон.	В	Python	това	става	в	прозореца	на	кон-
золата	с	клавишната	комбинация	Ctrl + C.

	 	По	подразбиране	при	извеждане	между	стойностите,	изброени	в	
скобите,	се	поставя	по	един	интервал.	За	да	се	премахнат	излишните	
интервали,	се	използва	аргументът	sep		(от	англ.	separator	–	раздели-
тел).	В	случая	е	избран	празен	низ.	Като	разделител	може	да	се	постави	
и	друг	символ	или	низ	(например	‘, ’,	‘; ’,	‘-’	и	др.).	

1.  Каква е разликата между действието на операторите за цикъл 
for и while? 

2.  Напишете програма, която извежда първите 10 естествени 
числа, повдигнати на квадрат. 

3.  Напишете програма, с която 5 пъти се въвежда името на любим 
плод и се извежда текстът „Любимият ти плод е (име).“ 

	 Обърнете	внимание	на	записа	a += 1.	Той	е	равносилен	на	записа	
a = a + 1.	Другите	действия	също	могат	да	се	запишат	кратко.

Равносилни записи на изрази

а += b a = a + b

a -= b a = a - b

a *= b a = a * b

a /= b a = a / b

a = b = 0 b = 0
a = b

	 Ако	условието	на	цикъла	е	винаги	True,	той	ще	се	изпълнява	без-
крайно.	Разгледайте	следващия	пример.
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Цикличен алгоритъм. Упражнение36.

	 Направете	програма,	при	която	се	избира	случайно	число	от	10	до	
20.	Въвежда	се	число,	докато	се	познае	избраното.

1. Импортиране на модул

	 Освен	с	вградените	функции	(print(),	input(),	range()и	др.),	
Python	разполага	със	стандартна	библиотека,	състояща	се	от	множе-
ство	модули.	Всеки	от	тях	представлява	програма	на	Python,	съдържаща	
функции	от	определен	вид,	които	може	да	се	използват	наготово.	Пре-
ди	това	модулът	трябва	да	се	зареди.	За	целта	се	използва	командата	
import.	
	 В	следващата	таблица	са	показани	начините	за	зареждане	на	модул	
и	използване	на	функция	от	него.	

from random import randint 

a = randint(10, 20)

b = 0

while b != a:

    b = int(input(‘Число от 10 до 20?’))

    if b == a:

        print(‘Позна!’)

    else:

        print(‘Опитай пак!’)

2. „Познай числото“

	 Функцията	randint(m, n)	служи	за	генериране	на	случайна ве-
личина,	която	е	цяло	число,	по-голямо	или	равно	на	m	и	по-малко	или	
равно	на	n.	Затова	първото	число	(m)	трябва	да	е	по-малко	от	второто	
(n).	

	 Някои	модули	в	Phyton:	

math	–	математически	
функции,	
random –	функции	за	работа	
със	случайни	числа,
turtle –	рисуване	на	линии	и	
фигури	на	екрана,
time –	работа	с	дати	и	време.

import random  
a = random.randint(1, 5)

Зареждат	се	всички	функции	от	модула	random.	Неговото	име	
трябва	да	се	постави,	разделено	с	точка,	преди	всяка	функция.

from random import *  
a = randint(1, 5)

Зареждат	се	всички	функции	от	модула	random,	но	неговото	
име	не	се	изписва	при	използване	на	дадена	функция.

from random import randint  
a = randint(1, 5)

Ако	ще	се	използва	единствена	функция	от	модула,	може	да	
се	зареди	само	тя.
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Създаване на списъци от думи

	 В	5.	клас	използвахте	списъци	за	съставяне	на	изречение.	
	 Списъкът	има	име	и	подредени	в	определен	ред	елементи.	На	все	- 
ки	от	тях	съответства	номер,	наречен	индекс,	чрез	който	става	обръ-
щението	към	него.	Елемент	може	да	се	промени,	изтрие	или	добави.

37.

>>> dni = ['понеделник', 'вторник', 'сряда']

Това	е	един	от	начините	в	Python	за	създаване	на	списък	–	задава	му	се	
име	и	след	знака	за	присвояване	в	квадратни	скоби	се	изреждат	стой-
ностите	на	елементите	му.	Те	са	оградени	от	апострофи	и	са	разделени	
със	запетая.	В	този	случай	списъкът	се	съхранява	в	променлива	с	име	
dni	и	има	3	елемента.	За	разлика	от	Scratch,	номерата	на	елементите	
започват	от	0,	т.е.	'понеделник'	е	с	номер	0,	'вторник'	е	с	номер	
1,	а	'сряда'	е	с	номер	2.
	 Обръщението	към	елемент	от	списъка	става,	като	след	името	на	
списъка	в	квадратни	скоби	се	посочва	индексът	му.	

	 Разгледайте	списъка	на	първите	три	дни	от	седмицата.	

Създаване на списък от думи

>>> print(dni[0])
понеделник
>>> print(dni[1])
вторник
>>> print(dni[2])
сряда
>>> den = dni[0]
>>> print(den)
понеделник

	 Възможно	е	създаването	на	празен	списък,	към	който	впоследствие	
да	бъдат	добавяни	елементи.	Следващият	код	съответства	на	попълва-
нето	на	списък	в	Scratch	чрез	добавяне	на	елемент	(след	последния).	
В	Python	това	става	чрез	функцията	append	(от	англ.	добавям).

Добавяне на елемент към списък
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>>> dni = []
>>> dni.append('понеделник')
>>> dni.append('вторник')
>>> dni.append('сряда')
>>> print(dni)
[‘понеделник’, ‘вторник’, ‘сряда’]

	 По	показания	начин	могат	да	се	добавят	и	останалите	дни	от	сед-
мицата.		Тогава	може	да	се	използва	цикъл	за	останалите	4	елемента	
на	списъка.

	 Забележете,	че	 след	изпълнението	на	print(dni) резултатът	е	
списъкът,	който	бе	създаден	в	началото	на	урока.	

>>> for i in range(4):
        den = input(‘Следващият ден? ’)
        dni.append(den)

Следващият ден? четвъртък
Следващият ден? петък
Следващият ден? събота
Следващият ден? неделя

Добавяне на произволен брой елементи

	 Да	се	направи	програма	за	създаване	на	списък	с	цветове,	като	
първият	е	бял.	Нека	се	въвеждат	неизвестен	брой	елементи	в	списъка.
	 Следващият	алгоритъм	показва	един	начин	за	добавяне	на	произ-
волен	брой	елементи	към	списък.
	 1.	Избира	се	дума,	при	чието	въвеждане	добавянето	на	елемент	се	
прекратява	(дума	за	край).
	 2.	Избира	се	цвят	за	добавяне	в	началото	на	списъка.
	 3.	Избраният	цвят	се	добавя.
	 4.	Въвежда	се	следваща	дума.
	 5.	Проверява	се	дали	тя	не	е	думата	за	край.
	 6.	Ако	не	е,	се	добавя	към	списъка	и	се	преминава	към	4.	Ако	е	
думата	за	край,	въвеждането	приключва.	

Вляво	е	показана	реализацията	на	този	алгоритъм	в	Scratch.
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cvetove = []
kraj = 'край'
cvyat = 'бял'
while cvyat != kraj:
    cvetove.append(cvyat)
    cvyat = input('Следващ цвят? ')
print(cvetove)

	 Ето	как	става	това	в	Python.

	 1.	 Стартирайте	IDLE.
	 2.		Отворете	нов	файл.
	 3.	 Напишете	следната	програма:

	 Какво	е	нейното	действие?
	 •		 Първоначално	се	създава	празен	списък	cvetove.
	 •		 На	променливата	kraj	се	присвоява	стойността,	при	която	до-
бавянето	на	елементи	се	прекратява.
	 •	 На	променливата	cvyat	се	задава	стойност.
	 •	 Докато	въведените	цветове	са	различни	от	думата	за	край,	те	се	
добавят	към	списъка.
	 •	 След	приключване	се	отпечатва	списъкът	с	цветовете.

	 4.		Съхранете	програмата.
	 5.		Стартирайте	изпълнението,	 а	 след	 това	 експериментирайте	 с	
различни	стойности	на	променливите.

1.  Какво представлява списъкът в Python?

2.  Какъв ще бъде резултатът от изпълнението на следващия код?
  >>> imena = []
 >>> imena.append('Ангел')
 >>> for i in range(5):
           ime = input(‘Следващо име? ’)
           imena.append(ime)

 Следващо име? Борис
 Следващо име? 
 Следващо име? Ваня
 Следващо име? Красимир

 Следващо име? Райна

  Проверете предположението си. 
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Списъци от думи. Упражнение38.

Гадаене

	 Следващата	програма	е	забавна	игра.	

from random import randint
o1 = ['Гледай', 'Погледни', 'Надникни', 'Взирай се',   
      'Ще видиш', 'Ще откриеш', 'Ще намериш']
o2 = ['в миналото', 'в бъдещето', 'в настоящето', 
      'в хладилника', 'в мазето']
kraj = '0'
m = ''
while m != kraj:
    r1 = randint(0, 6)
    r2 = randint(0, 4)
    m = input('Запиши въпрос или 0 за край. \n')
    print(o1[r1], o2[r2], '! \n')

	 Разгледайте	кода	и	обърнете	внимание	на	следното:
		 •	 използван	 е	цикъл,	 който	приключва	 с	 въвеждането	на	нула.	
Обърнете	внимание,	че	тя	се	присвоява	на	променливата	като	текст,	а	
не	като	число.	В	противен	случай	цикълът	няма	да	приключи;
	 •	 задава	се	въпрос	за	бъдещето.	Компютърът	отговаря,	като	избира	
по	една	случайна	стойност	от	двата	списъка.	Както	знаете,	всяка	ко-
манда	трябва	да	е	на	един	ред.	Списъците	правят	изключение.	Елемен	- 
тите	им	могат	да	се	пишат	на	няколко	реда.
	 Препишете	програмата	и	стартирайте	изпълнението	ѝ.	Ще	ви	на-
прави	впечатление,	че	след	избиране	на	нула	отново	се	извежда	отговор	
и	чак	тогава	тя	приключва.	
	 Съществува	команда	break,	която	незабавно	прекратява	изпълне-
нието	на	програмата,	независимо	дали	условието	в	цикъла	е	истина.	
Ето	как	може	да	се	използва	тя.
...
    m = input('Запиши въпрос или 0 за край. \n')
    if m == kraj:
        break
...

	 Дотук	резултатите	изглеждат	по	следния	начин:
Гледай в бъдещето !

	 За	 да	 не	 е	 отдалечена	 с	 интервал	 удивителната	 от	 последната	 
дума,	добре	е	аргументите	на	функцията	print()	да	се	допълнят.
print(o1[r1], ' ', o2[r2], ‘! \n’, sep='')

 Низът '\n' в 
аргументите на функциите 
input() и print() служи 
за преместване на курсора на 
нов ред.
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Чертане на геометрични обекти

	 Както	вече	се	спомена,	за	рисуване	на	линии	и	фигури	на	екрана	
се	използва	модулът	turtle	(костенурка).	Графиката	с	„костенурка“	е	
част	от	езика	за	програмиране	Logo,	разработен	в	края	на	60-те	години	
на	миналия	век.	Костенурката	в	езика	Python	е	аналогична	на	спрайта	
и	молива	в	Scratch.
	 За	да	се	използват	функциите	на	даден	модул,	те	първо	трябва	да	
се	заредят	в	програмата.	Командата	за	turtle	е	съответно
from turtle import *
	 Функцията	Turtle() от	този	модул	служи	за	създаване	на	косте-
нурка	(в	следващия	пример	с	име	t).	Първоначално	тя	е	черна	стрелка	
надясно,	позиционирана	в	центъра	на	прозорец	за	рисуване	(съответ-
ства	на	сцената	в	Scratch).
	 Размерите	 на	 прозореца	 могат	 да	 се	 определят	 посредством	
setup(),	като	в	скобите	се	указва	каква	да	е	неговата	широчина	и	
височина	 в	пиксели.	В	 следващата	програма	на	Python	 са	 избрани	
размерите	на	сцената	на	Scratch.
	 Следват	скриптовете	за	чертане	на	произволен	триъгълник	и	ре-
зултатът	от	тяхното	действие.	Съответстващите	команди	в	двата	езика	
са	свързани	с	линии.

39.

from turtle import *

t = Turtle()

setup(width=480, height=360)

t.pencolor('red')

t.pensize(5)

t.goto(100, -15)

t.goto(120, 45)

t.goto(0, 0)

	 Прави	впечатление,	че	
в	кода	на	Python	отсъства	
команда,	 аналогична	 на	
молив долу,	 защото	 при	
създаване	на	костенурката	
моливът	по	подразбиране	е	
„долу“,	т.е.	готов	е	за	чер-
тане.
	 Ако	не	е	зададено	дру-
го,	чертането	става	с	черен	
цвят	и	дебелина	на	линия-
та	1	пиксел.	

	 Обърнете	внимание	на	избора	на	цвят.	Като	аргумент	на	функ- 
цията	pencolor()	е	низ	с	името	на	цвета	(в	случая	‘red’).	Освен	
основните	 цветове	‘black’,	‘white’,	‘red’,	‘green’,	‘blue’,	

Hadjlalov
Typewritten Text
Към съдържанието



Компютърно моделиране 117

	 Със	следващата	програма	се	чертае	пунктирана	линия.

‘cyan’, ‘magenta’,‘yellow’,	има	и	много	други.	Някои	от	тях	с	
имената	им	са	показани	вляво.	Имайте	предвид,	че	между	цветовете,	
които	са	отпечатани,	и	тези	на	екрана	вероятно	ще	има	разлика.	

t.goto(-200, 0)

t.setheading(0)

for i in range(10):

    t.pendown()

    t.forward(20)

    t.penup()

    t.forward(10)

	 Както	вече	бе	отбелязано,	в	Python	моливът	е	готов	за	чертане	при	
създаване	на	костенурката.	Затова	трябва	да	го	„вдигнем“	преди	пре-
местването	до	точката	(-200,	0).	Функцията	penup()	осигурява	това.
	 Следващата	команда	setheading(0)	определя	направлението	на	
движение,	като	в	скобите	е	записан	ъгълът	в	градуси.	Съответства	на	
обърни се в посока ...	на	Scratch.	Забелязвате,	че	една	и	съща	посока	
в	Scratch	е	90°,	а	в	Python	е	0°.	Това	е	така,	защото:	
	 •	 в	Scratch	0°	е	направление	нагоре	
(север),	 90°	 –	 надясно	 (изток),	 180°	 –	
надолу	 (юг),	 270°	 –	наляво	 (запад),	 т.е.	
положителните	 стойности	на	ъглите	 са	
по	посока	на	часовниковата	стрелка;	
	 •		 в	Python	0°	е	направление	надясно	
(изток),	90°	–	нагоре	(север),	180°	–	на-
ляво	 (запад),	 270°	 –	 надолу	 (юг),	 т.е.	
положителните	 стойности	на	ъглите	 са	
по	 посока,	 обратна	 на	 часовниковата	
стрелка.

0°

90°

180°

270°

0°

90°

180°

270°

from turtle import *
t = Turtle()
t.pencolor(‘red’)
t.pensize(5)
t.up()
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	 Следва	задача	за	чертане	на	квадрат.	Независимо	от	позициите	и	
направлението	на	движение	на	спрайта	и	костенурката	ще	бъде	на-
чертан	квадрат	със	страна	50.	Вече	знаете	какво	трябва	да	предшества	
този	код	в	Python.

for i in range(4):

    t.forward(50)

    t.left(90)

	 Налични	са	и	съответните	на	Scratch	команди:
  – t.backward(10)	или	t.forward(-10);

 – t.right(15)	или	t.left(-15).

х

у

(0, 0)
(2, -2)

(4, 2)

(-5, 4)

(-6, -3)

Чертане на многоъгълник

	 Прозорецът	за	чертане	може	да	се	разглежда	като	декартова	коор-
динатна	система.	Централната	му	точка	е	с	координати	(0,	0).
	 Произволен	многоъгълник	може	да	се	начертае	чрез	последова-
телно	придвижване	до	върховете	му.	
	 Стартирайте	IDLE	и	напишете	следващите	команди.
>>> from turtle import *

>>> t = Turtle() 

>>> t.fillcolor(‘khaki’)
>>> t.pencolor(‘red’)

>>> t.begin_fill()
>>> t.pensize(5)

>>> t.goto(-20, 40)

>>> t.goto(70, 0)

>>> t.goto(-20, -40)

>>> t.goto(0, 0)

>>> t.end_fill()

	 Забелязвате,	 че	 многоъгълникът	 се	 запълва	 с	 цвят,	 който	 се	
определя	 като	 аргумент	на	функцията	fillcolor().	 За	 да	 се	 оцве-
ти	фигурата,	 преди	 започване	на	 чертането	 трябва	 да	 се	 използва	 
begin_fill(),	а	запълването	се	получава	след	изпълнението	на	ко-
мандата	end_fill().
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Имената на някои функции в Python могат да се използват и в съ-
кратена форма. 

Пълна форма Съкратена форма
forward() fd()

backward() bk() или  back()
right() rt()

left() lt()

setheading() seth()

pendown() pd() или down()
penup() pu() или up()

1.  Разгледайте скрипта по-долу. Какво ще се получи в резултат на 
изпълнението му? Напишете същия скрипт на Python. Не про-

  Коя команда не фигурира в скрипта на Python? 
 А стойността в коя команда е различна и каква е тя?

пускайте в началото му да поставите 
следващите команди.

 from turtle import *
 t = Turtle()

  Имайте предвид, че t е само име. Може 
да „кръстите“ костенурката си и по 
друг начин ( tА, t_1, topka и т.н.) 

	 Ако	сте	използвали	същите	стойности	на	аргументите,	би	трябвало	
да	сте	получили	фигура	като	показаната	вляво.

2.  Като използвате показания код (чертане на окръжност), напи-
шете скрипт на Python за чертане на кръг. Изберете различни 

цветове за контура и запълването му.

  Модулът turtle има функция за чертане на окръжност/кръг. 
Ако костенурката ви се казва ttt, тя би изглеждала по следния 
начин:  

 ttt.circle(50), като 50 е радиусът в пиксели. 
 Експериментирайте и с нея.
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Компютърен герой и промяна на 
състоянието му. Упражнение

40.

Създаване на герой

	 Всяка	част	от	светофара	може	да	се	сравни	със	спрайт	в	Scratch	и	
представлява	отделен	обект	костенурка.	Разгледайте	следващия	код.

	 За	илюстрация	в	 това	упражнение	 за	 създаване	на	компютърен	
герой	е	избран	светофар.	
	 Голяма	част	от	светофарите	сменят	светлините	си	в	последовател-
ността,	показана	вляво.
	 Целта	на	задачата	е	да	се	направи	програма,	която	създава	свето-
фара	и	3	пъти	автоматично	сменя	цветовете	му	в	показаната	последо-
вателност.	След	това	непрекъснато	мига	жълтият	цвят.

from turtle import *

t1 = Turtle() # създава се обект костенурка
 # с име t1
t1.up() # моливът се вдига
t1.shape(‘circle’) # избира се формата
t1.shapesize(5) # определя се размерът

t2 = t1.clone() # прави се клонинг с име t2
t3 = t1.clone() # прави се клонинг с име t3
t1.goto(0, -100) # t1 се премества надолу
t3.goto(0, 100) # t3 се премества нагоре

b = ‘black’ # създават се променливи 
g = ‘green’ # за цветовете
y = ‘gold’
r = ‘red’

	 Формата	‘circle’ е	кръг.	По	подразбиране	е	черен.	Размерът	му	
е	5,	което	означава,	че	радиусът	му	е	50	пиксела.
	 Както	спрайтовете	в	Scratch,	костенурките	могат	да	се	клонират,	
като	клонингът	приема	всички,	направени	до	момента,	промени.
	 Следва	преместване	на	две	костенурки	за	получаване	на	разполо-
жението	на	светофар.	Те	се	подреждат	по	показания	вляво	начин.	
	 За	удобство	се	създават	променливи	със	стойностите	на	цветовете:	
черен	за	несветещата	част	и	зелен,	жълт	и	червен	при	светване.

	 Горният	 код	 се	 намира	 във	файла	Urok_40.py	 в	 папка	KM	от	
електронните	ресурси.	Стартирайте	 IDLE,	отворете	файла	и	пуснете	
скрипта.	В	средата	на	прозореца	се	разполагат	трите	черни	кръга.

1.	червен

2.	червен	и	жълт

3.	зелен

4.	жълт

t1

t2

t3
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Промяна на състоянието на героя

	 Смяната	на	светлините	може	да	се	осъществи	с	промяна	на	цвета	
на	костенурките	в	съответствие	с	показаната	в	началото	последова-
телност.
	 Трикратното	повторение	се	извършва	посредством	цикъл.
for i in range(3):

 Мигането	на	жълтия	светофар	е	с	непрекъснат	цикъл.
while True:

 Допълнете	следващия	код	и	стартирайте	изпълнението	на	скрипта.

	 Прави	впечатление,	че	цветовете	се	сменят	почти	мигновено.	В	
този	случай	се	налага	изпълнението	на	командите	да	се	забави.
 Python	разполага	с	модул	time,	който	има	функция	за	временно	
спиране	на	програмата.	Тя	изглежда	по	следния	начин:
sleep(0.5)

	 Аргументът	на	функцията	 е	 времето	на	 забавяне	 в	 секунди.	В	
показания	пример	то	е	половин	секунда.
	 За	да	използвате	горната	функция,	добавете	командата	за	импор-
тиране	в	началото	на	скрипта.
from time import sleep

	 Добавете	функцията	sleep(0.5)	след	избора	на	всяка	група	от	
цветове	в	първия	цикъл,	както	и	след	всяка	от	командите	във	втория.	
Пуснете	отново	изпълнението	на	скрипта.
	 Вляво	 е	 показан	 окончателният	 скрипт,	 но	 с	 3	 реда	 коментар.	
Помните,	 че	 те	не	 се	изпълняват.	Ще	се	промени	ли	резултатът	от	
действието	на	скрипта?	Обяснете	защо.	

for i in range(3):
    t1.color(b)
    t2.color(b)
    t3.color(r)
    t1.color(b)
    t2.color(y)
    t3.color(r)
    t1.color(g)
    t2.color(b)
    t3.color(b)
    t1.color(b)
    t2.color(y)
    t3.color(b)
while True:
    t2.color(b)
    t2.color(y)

1.	червен

2.	червен	и	жълт

3.	зелен

4.	жълт

from turtle import *
from time import sleep

t1 = Turtle()
t1.up()
t1.shape(‘circle’)
t1.shapesize(5)
t2 = t1.clone()
t3 = t1.clone()
t1.goto(0, -100)
t3.goto(0, 100)
b = ‘black’
g = ‘green’
y = ‘gold’
r = ‘red’
for i in range(3):
    t1.color(b)
    t2.color(b)
    t3.color(r)
    sleep(0.5)
#    t1.color(b)  
    t2.color(y)
#    t3.color(r)  
    sleep(0.5)
    t1.color(g)
    t2.color(b)
    t3.color(b)
    sleep(0.5)
    t1.color(b) 
    t2.color(y)
#    t3.color(b)  
    sleep(0.5)
while True:
    t2.color(b)
    sleep(0.5)
    t2.color(y)
    sleep(0.5)
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Подготовка за създаване на анимация

	 През	следващите	часове	ще	се	занимавате	със	създаването	на	ани-
мация	със	средствата	на	Python.	Естествено	няма	да	узнаете	всичко	за	
разработването	на	реалистични	компютърни	игри	с	много	нива	или	за	
направата	на	анимационни	филми.	Целта	е	да	се	запознаете	с	основните	
принципи	на	програмиране	на	анимирани	обекти	и	тяхната	графична	
среда*.	

	 Разгледайте	и	обсъдете	 следните	 теми,	предложените	 сценарии	
за	тях,	както	и	възможностите	за	декомпозиране	на	програмируеми	
елементи.

Подскачаща топка

Примерен сценарий 1:	 	Топка	подскача	на	една	и	съща	височина	
определен	брой	пъти.	След	това	променя	
цвета	си	и	след	няколко	секунди	изчезва.

Програмируеми елементи:	 1.		Създаване	на	компютърен	герой	
	 	 	 	 2.	Подскачане	
	 	 	 	 3.	Повторение
	 	 	 	 4.	Промяна	на	цвета
	 	 	 	 5.		Край	на	програмата

Примерен сценарий 2:	 	Топка	подскача	на	различна	височина,	ка
то	се	премества	надясно.	При	достигане	
края	на	прозореца	програмата	свършва.

Програмируеми елементи:  1.		Създаване	на	компютърен	герой
	 	 	 	 2.	Подскачане	
	 	 	 	 3.	Придвижване
	 	 	 	 4.	Повторение
	 	 	 	 5.		Проверка	за	достигане	края	на	

прозореца	и	край	на	програмата.

Непрекъснато движещ се обект

Примерен сценарий:	 	Обект	се	движи	непрекъснато	по	грани-
ците	на	прозореца.

Програмируеми елементи:	 1.		Създаване	на	обект
	 	 	 	 2.	Движение	в	една	посока	
	 	 	 	 3.		Проверка	за	достигане	края	на	

прозореца
    4.		Промяна	на	посоката	на	движение

41.

*	 Накратко	тук	ще	я	наричаме	„прозорец“.
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Функции

	 Много	често	неколкократно	се	прибягва	до	едни	и	същи	команди.	
За	да	се	избегне	писането	им	всеки	път,	когато	е	необходимо,	се	из-
ползват	функции.	
	 Функцията	 е	 именувана	 част	 от	 програмата,	 която	 изпълнява	
определена	задача.	Във	всеки	момент	тя	може	да	бъде	извикана	чрез	
нейното	име.	Познати	са	ви	вградените	функции	print(),	input()
и	др.
	 За	съставяне	на	функция	тя	първо	трябва	да	се	дефинира.	Започва	
се	с	ключовата	дума	def,	след	което	се	записва	името	ѝ,	последвано	
от	двойка	скоби.	Двоеточието	отбелязва	края	на	името	на	функцията	
и	началото	на	съдържащите	се	в	нея	команди.	
>>> def uchenik():
        print(‘Аз съм в шести клас.’)

Ако	след	въвеждането	ѝ	в	конзолата	запишете	нейното	име,	ще	полу-
чите	показания	по-долу	резултат.	
>>> uchenik()
Аз съм в шести клас.

 Със	следващата	функция	се	намира	сборът	на	числата	от	1	до	10.	
>>> def sbor():
        s = 0

        for i in range (1, 11):
            s = s + i
        print(‘Сборът е’, s)

 Следва	резултатът	от	нейното	извикване.	
>>> sbor()
55

Движение в различни посоки

Примерен сценарий:	 	Обект	 започва	 да	 се	 движи	и	 променя	
посоката	си	на	движение	в	зависимост	от	
натискане	на	стрелките	наляво,	надясно,	
нагоре	или	надолу.	При	достигане	края	
на	прозореца	програмата	свършва.

Програмируеми елементи:	 1.		Създаване	на	обект
	 	 	 	 2.	Задаване	скорост	на	движение
	 	 	 	 3.		Обвързване	на	промяната	на	посоката	

на	движение	със	събитието	„натиснат	
клавиш“	

	 	 	 	 4.		Проверка	за	достигане	края	 
на	прозореца	и	край	на	програмата.
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	 Дотук	данните,	получени	при	изчислението,	се	използват	само	във	
функцията.	Но	те	могат	да	бъдат	предадени	обратно	в	програмата.	Казва	
се,	че	функцията	връща	стойност.	Това	става	посредством	командата	
return,	след	която	се	изписва	стойността	или	променливата,	в	която	
тя	се	съхранява.

	 Разгледайте	функцията	за	намиране	на	по-голямото	от	две	числа.
>>> def max_ch(m1, m2):
        m = m1

        if m < m2:

            m = m2

        return m
>>> a = max_ch(8, 13)
>>> a

13

	 Стартирайте	IDLE.
	 Напишете	функция,	на	която	се	предава	стойността	на	две	естест-
вени	числа	и	тя	повдига	първото	на	степен,	равна	на	второто.	За	целта	
функцията	трябва	да	съдържа	два	параметъра.	Разгледайте	и	напишете	
следващия	код.
>>> def stepen(m1, m2): 
        s = m1 ** m2

        print(m1, m2, s)

>>> stepen(5, 6)
5 6 15625

 Вместо	числа,	като	аргументи	могат	да	се	поставят	и	променливи.	
Напишете	кода	по-долу	и	обяснете	получения	резултат.
>>> а = 3
>>> b = 7

>>> stepen(a, b) 
3 7 2187

	 Показаните	функции	нямат	аргументи.	Но	на	функция	могат	да	
се	предават	 стойности,	 с	 които	 тя	ще	работи.	Например	print(а) 
означава,	че	на	print()	се	предава	стойността	на	променливата	а.	
Извикването	на	goto(20, 0)	показва,	че	на	goto()	се	предават	стой-
ностите	20	и	0.

Ако скобите след името на функция отсъстват, то ще се приеме 
като име на променлива. Затова те не трябва да се пропускат.
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Най-старите последователности от изображения с цел анимация 
са на хиляди години. През 1600 г. пр.н.е. фараон Рамзес II поръчва 
построяването на храм, посветен на богиня. Особеното при него 
е, че на всяка от 110-те му колони са изрисувани последователни 
фази от движението ѝ. И ако минаваш бързо покрай тях, рисунките 
„оживяват“. 

През 2001 г. Академията за кинематографично изкуство и наука 
въвежда категория за най-добър пълнометражен анимационен филм. 
През 2002 г. „Шрек“ става първата лента, отличена с „Оскар“ за 
най-добра анимация.

1.  Какво представляват функциите? 

2.  Каква е разликата между функциите със и без аргументи?

3.  Предстои пребоядисване на стаята ви. Направете програма, 
която изчислява лицето на стените и тавана и необходимото 
количество латекс. Съставете функция за намиране на лице, 
което връща като стойност, и я приложете за отделните части 
на стаята. Запишете програмата във файл. Напишете и функция 
за изчисляване на необходимия латекс по зададена квадратура 
и количество боя, което се използва за 1 m2.

 Една възможна функция за лицето е следната:

Функциите трябва да се дефинират, преди да бъдат използвани. 
Добре е това да става непосредствено след импортиране на необ-
ходимите за дадената програма модули.

 В	променливата	m	се	съхранява	стойността	на	по-голямото	число,	
след	което	тя	се	връща.	Променливата	a	получава	тази	стойност.

...

def lice(n1, n2):
    s = n1 * n2

    return s
s1 = lice(4, 2.7)
...

  Втората функция е същата, но за квадратурата и количество-
то. Използвайте, че за 1 m2 се използват около 170 g латекс. 
Помислете как трябва да се преработи програмата, така че 
и количеството латекс за квадратен метър да се задава от 
потребителя. 
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Компютърни герои и графична среда  
на анимация

	 За	създаване	на	анимация	е	необходим	графичен	потребителски	
интерфейс	 (GUI	–	от	 англ.	Graphical	User	 Interface).	Основата	му	 е	
прозорец,	в	който	се	разполагат	бутони,	етикети	и	други	елементи.

Създаване на прозорец и платно за рисуване

	 За	създаване	на	прозорци	се	използва	модулът	tkinter	от	стан-
дартната	 библиотека	на	Python.	Следващият	 код	 зарежда	модула	и	
отваря	нов	прозорец	като	показания	вляво.
from tkinter import * # зарежда се модулът tkinter
win = Tk() # създава се прозорец

	 Стандартно	в	заглавния	ред	е	изписано	названието	tk.	То	може	да	
бъде	променяно	чрез	следващата	команда.
win.title(’Фигури’) 

	 За	рисуване	в	прозореца	се	поставя	„платно“.	То	се	създава	по- 
средством	функцията	Canvas()	(от	англ.	canvas	–	платно),	а	с	коман-
дата	pack() се	разполага	в	прозореца.
c = Canvas(win, width=500, height=500, bg=’white’)
c.pack() 

	 Първият	аргумент	на	функцията	Canvas()	е	името	на	прозореца,	
в	който	ще	се	постави	платното.	След	това	са	посочени	широчината	и	
височината	му	в	пиксели.	След	разполагане	на	платното	в	прозореца	
той	се	разширява	до	тези	размери.	Последният	аргумент	определя	цвета	
на	платното	за	рисуване.	Ако	той	отсъства,	цветът	ще	е	прозрачен,	т.е.	
ще	е	този	на	прозореца.	
	 След	създаване	на	платното	върху	него	могат	да	се	рисуват	геомет-
рични	обекти.	За	да	се	укаже	къде	точно	да	бъде	разположена	дадена	
фигура,	се	използват	координати.	За	разлика	от	сцената	в	Scratch	и	

0     100   200    300   400   500  x
0     

100   

200    

300   

400   

500

y

(0; 0)

(200; 100)

(100; 250)
(300; 300)

(500; 500)

прозореца	на	 костенурка-
та,	 точката	 с	 координати	
(0;	0)	 се	намира	в	 горния	
ляв	 ъгъл	 на	 прозореца.	
Вляво	 са	 показани	 коор-
динатите	на	няколко	 точ-
ки.	 Обърнете	 внимание,	
че	положителната	посока	
на	 у	 е	 надолу.	 Точките	 с	
отрицателни	 координати	
са	извън	видимата	част	на	
прозореца.

42.
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Рисуване на геометрични обекти

	 С	помощта	на	правоъгълници	и	овали	могат	да	се	изобразят	много	
неща.	Най-напред	се	създава	прозорец	с	платно	за	рисуване.
>>> from tkinter import *
>>> w = Tk()
>>> c = Canvas(w, width=500, height=500)
>>> c.pack()

Чертане на линия

 Линия	 се	 чертае	 с	 командата	c.create_line().	Първите	 две	
числа	задават	координатите	на	началото	ѝ,	а	вторите	две	–	на	нейния	
край.	
>>> f1 = c.create_line(10, 10, 80, 120)

Това	е	линия	с	името	f1,	която	стандартно	е	черна	и	с	дебелина	1	пик-
сел.

Чертане на правоъгълник

 При	правоъгълника	първите	две	числа	задават	координатите	на	
горния	му	ляв	връх,	а	вторите	–	на	долния	десен.
>>> f2 = c.create_rectangle(150, 10, 200, 150)

>>> f3 = c.create_rectangle(250, 10, 450, 60)

С	този	код	се	получават	два	правоъгълника	с	черен	контур	с	дебелина	
на	линията	1	пиксел	и	без	запълване.		 

Чертане на квадрат

 Дължините	на	страните	на	квадрата	трябва	да	са	равни.	Ако	с	х1 
и	у1	се	означат	координатите	на	горния	му	ляв	връх,	а	с	х2	и	у2	–	тези	
на	долния	десен,	то	х2 – х1	трябва	да	е	равно	на	у2 – у1.
>>> f4 = c.create_rectangle(20, 200, 120, 300) 

Чертане на многоъгълник 

 Многоъгълник	(триъгълник,	четириъгълник,	петоъгълник	и	т.н.)	
се	получава,	като	последователно	се	записват	двойките	координати	на	
върховете	му.	По	подразбиране	той	е	черен	и	без	контур.
>>> f5 = c.create_polygon(220, 170, 330, 150, 250, 100)

Чертане на овал и кръг

 Чертането	на	овал	и	кръг	става	отново	чрез	задаване	на	координати.	
В	този	случай	те	са	на	правоъгълника	или	квадрата,	в	който	фигурата	
се	вписва	(за	сравнение	те	също	са	нарисувани).
>>> f6 = c.create_oval(30, 360, 200, 420)
>>> f7 = c.create_rectangle(30, 360, 200, 420)
>>> f8 = c.create_oval(250, 250, 400, 400)
>>> f9 = c.create_rectangle(250, 250, 400, 400)

  Вместо да изписвате 
дълги имена, когато 
поставите точката след 
името на обекта, приложете 
клавишната комбинация 
Ctrl + интервал. Отваря 
се списък с функции, от 
който може да изберете 
желаната. Така намалява и 
вероятността за допускане 
на грешки.

(250; 250)

(400; 400)

(80; 120)

(10; 10)

Резултат от 
написаните дотук 

команди
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Създаване на компютърен герой

	 Отворете	файла	Urok_42.py	от	папка	KM	на	електронните	ресурси.	
В	него	е	дефинирана	функция	за	рисуване	на	героя	от	първия	прозорец,	
която	се	извиква	в	края	на	програмата.	
def risuvane():
    glava = c.create_oval(100, 150, 300, 350)
    o1 = c.create_oval(150, 200, 190, 250)
    o2 = c.create_oval(210, 200, 250, 250)
    o11 = c.create_oval(160, 220, 180, 240)
    o21 = c.create_oval(220, 220, 240, 240)
    usta = c.create_oval(150, 290, 250, 310)
 За	да	промените	параметрите	на	цвета	и	линията	на	отделните	
части,	допишете	следващите	команди	в	тялото	на	функцията.	
c.itemconfig(glava, fill=‘orange‘, width=3)
c.itemconfig(o1, fill=‘white‘)
c.itemconfig(o2, fill=‘white‘)
c.itemconfig(o11, fill=‘black‘)
c.itemconfig(o21, fill=‘black‘)
c.itemconfig(usta, fill=‘red‘, outline=‘‘)
 Забелязвате,	че	в	скобите	първо	е	посочено	името	на	обекта,	който	
ще	се	променя.	Другите	параметри	са:
fill=‘orange‘ –	променя	запълването	на	оранжево;
width=3 –	прави	дебелината	на	контура	3	пиксела;
outline=‘‘ –		в	 случая	 празният	 низ	 означава	 да	 се	 премахне	

контурът.	Ако	се	използва	за	запълването,	фигу-
рата	ще	стане	прозрачна.

 Съхранете	промените	и	стартирайте	програмата.	

 Използвайте горната програма. Добавете в началото зареждането 
на функцията choice() от модула random.
from random import choice

Функцията choice() избира случаен елемент от списък – в случая 
от списък с цветове. Добавете следващия ред преди извикването 
на функцията risuvane().
col = choice([‘orange’, ‘gold’, ‘gray’, ‘blue’])

Променете следните 3 реда по показания начин:
def risuvane(c1):
 ...
 c.itemconfig(glava, fill=c1, width=3)
 ...
risuvane(col)
Стартирайте програмата няколко пъти и обяснете резултата.

 Тъй като програмата е 
във файл, може да добавите 
параметрите за запълване 
и контур в командите за 
създаване на фигурите.
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Алгоритми за реализация на анимация

	 След	като	научихте	как	се	създава	компютърен	герой,	е	време	да	
разберете	как	той	се	променя	и	движи.	Нека	за	средата	на	анимация	и	
компютърния	герой	–	лилав	кръг,	е	използван	следният	код:
from tkinter import *
from time import sleep
from random import randint
w = Tk()
c = Canvas(w, width=500, height=500)
c.pack()
o = c.create_oval(10, 10, 50, 50, fill=‘purple‘)
w.update()

	 Действието	на	функциите	sleep и	randint	от	модулите		time и	
random	вече	ви	е	известно.	w.update()	опреснява	екрана	след	съз-
даване	на	обекта.	
	 Функциите	до	края	на	урока	са	продължение	на	горната	програма.

Мигане

	 Представете	си	мигаща	лампа.	Алгоритъмът	за	осъществяване	на	
това	действие,	което	може	да	е	определен	брой	пъти	или	безкрайно,	е:
	 1.	Лампата	изгасва.
	 2.	Стои	изгаснала	известно	време.
	 3.	Лампата	светва.
	 4.	Свети	известно	време.
	 Той	може	да	се	опише	с	функцията	migane().

def migane():
    c.itemconfig(o, state=HIDDEN) # Героят става невидим (HIDDEN)
    w.update() # Екранът се опреснява
    sleep(0.05) # Изчаква се 0,05 секунди
    c.itemconfig(o, state=NORMAL) # Героят става видим (NORMAL)
    w.update() # Екранът се опреснява
    sleep(0.05) # Изчаква се 0,05 секунди

	 Ефектът	се	постига	с	извикването	на	функцията	в	тялото	на	цикъл.
	 Параметърът	state	управлява	видимостта	на	обекта.	Обърнете	
внимание,	че	след	всяка	негова	употреба	екранът	трябва	да	се	опре-
снява.	Ако	командата	w.update()	отсъства,	героят	ще	се	променя,	но	
това	няма	да	се	вижда	в	прозореца.	
	 Ако	в	показания	пример	на	мястото	на	state=HIDDEN	се	постави	
fill=‘pink‘,	а	на		state=NORMAL –  fill=‘purple‘,	т.е.	вместо	види-
мостта	се	променя	цветът,	ще	се	създаде	също	усещане	за	премигване.	

# Мигане 3 пъти
for i in range(3):
    migane()

или

# Безкрайно премигване
while True:
    migane()

43.
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Движение

	 Както	ви	е	известно	от	Scratch,	движението	на	героя	се	осъщест-
вява	с	преместването	му	по	екрана.	Функцията	mooove()	описва	един	
алгоритъм	на	движение	–	хоризонтално	надясно	с	5	пиксела,	което	се	
повтаря	50	пъти.		def mooove():

    for i in range(50):
        c.move(o, 5, 0) # Героят се премества с 5 пиксела надясно
        w.update() # Екранът се опреснява
        sleep(0.05) # Изчаква се 0,05 секунди

	 Скоростта	на	движение	зависи	от	броя	пиксели	и	времето	на	из-
чакване.	Повече	пиксели	или	по-малко	време	на	изчакване	увеличават	
скоростта.
	 Движението	може	да	става	и	вертикално	(c.move(o, 0, 10)) 
или	и	хоризонтално,	и	вертикално	(c.move(o, 5, 10)).
	 Понякога	се	налага	героят	да	се	премести	незабавно	в	определена	
позиция.	Функцията	skok()	демонстрира	появяването	му	в	случайна	
позиция	на	екрана.def skok():

    sx = randint(20, 280) # Избира се случайна координата х
    sy = randint(20, 280) # Избира се случайна координата у
    c.moveto(o, sx, sy) # Героят се премества в позиция (sx, sy)
    w.update() # Екранът се опреснява
    sleep(0.05) # Изчаква се 0,05 секунди

Събития

	 Движението	или	промяната	на	състоянието	на	героя	може	да	бъде	
предизвикано	и	от	настъпването	на	някакво	събитие	–	щракване	на	един	
от	трите	бутона	на	мишката,	натискане	на	клавиш	от	клавиатурата	и	
др.	Всяко	събитие	има	име.	В	следващата	таблица	са	дадени	имената	
на	основните	от	тях.

Име Събитие

<Button-1> Щракване с левия бутон на мишката

<Button-2> Щракване със средния (скрол) бутон на мишката

<Button-2> Щракване с десния бутон на мишката 

<Right> Натискане на стрелка надясно

<Left> Натискане на стрелка наляво

<Up> Натискане на стрелка нагоре

<Down> Натискане на стрелка надолу

<space> Натискане на клавиш интервал

<KeyPress-a> Натискане на клавиш А

<Return> Натискане на клавиш Enter
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		 За	да	се	случи	нещо	с	героя,	събитието	трябва	да	се	обвърже	с	
функция.	Следващата	служи	за	преместване	на	фигурата	в	четирите	
посоки.	Тя	има	единствен	параметър	event,	което	означава,	че	се	из-
виква	от	събитие.	Предварително	на	променливата	spd	трябва	да	се	
зададе	стойност	–	придвижването	в	пиксели.	В	началото	на	промен-
ливата	key	се	присвоява	името	на	събитието.	

def klavishi(event):
    key = event.keysym 
    if key == ‘Up’: # Ако е натиснат клавиш нагоре
        c.move(o, 0, -spd) # Придвижване нагоре
    elif key == ‘Down’: # Ако е натиснат клавиш надолу
        c.move(o, 0, spd) # Придвижване надолу
    elif key == ‘Left’: # Ако е натиснат клавиш наляво
        c.move(o, -spd, 0) # Придвижване наляво
    elif key == ‘Right’: # Ако е натиснат клавиш надясно
        c.move(o, spd, 0) # Придвижване надясно

	 Обвързването	на	 събитието	 с	функцията	 става	 чрез	 командата,	
показана	по-долу,	 в	 която	първо	 се	посочва	 събитието,	 а	 след	 това	
функцията,	която	трябва	да	се	изпълни	при	неговото	настъпване.
c.bind_all(‘<Key>’, klavishi)

 Напишете програма, с която се създава фигура (по ваше желание). 
При кликване с левия бутон на мишката върху прозореца фигурата 
изчезва и на нейно място се появява друга. За изчезването може да 
я скриете или изтриете. Последното става с командата
c.delete(име на фигурата)

Използвайте следващата схема, в която с многоточие (...) са от-
белязани видът на фигурата и нейните параметри.
from tkinter import *
w = Tk()
c = Canvas(w, width=300, height=300)
c.pack()

def nova(event):
 smyana(f1)
c.bind_all(‘<Button-1>’, nova)
def smyana(f):
    c.delete(f) # Фигурата се изтрива
    c.create_...(...) # Създава се нова фигура
    w.update() # Екранът се опреснява
f1 = c.create_...(...)
w.update()

Помислете как трябва да се промени функцията, за да се появява 
различна фигура при всяко кликване.
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Алгоритми за реализация на анимация. 
Упражнение

	 Навярно	вече	разбирате,	че	едно	от	най-важните	неща	при	създа-
ване	на	анимация	са	координатите.

Промяна на размера на обект

	 В	tkinter	увеличаването	или	намаляването	се	постига	чрез	про-
мяна	на	координатите	на	обекта.	Canvas	има	функцията	coords().
	 Ако	напишете	следващия	код,	ще	получите	резултатът	вляво.
>>> from tkinter import *
>>> w = Tk()
>>> c = Canvas(w, width=300, height=300)
>>> c.pack()
>>> f = c.create_oval(10, 10, 50, 50)
>>> c.coords(f) 
[10.0, 10.0, 50.0, 50.0]

Виждате,	че	в	резултат	се	получи	списък	с	координатите	на	фигурата	
f.	Но	тази	функция	се	използва	и	за	промяната	им.	
	 Със	следващия	код	се	заменят	координатите	на	фигурата,	при	което	
тя	се	премества	и	увеличава.
>>> c.coords(f, 100, 100, 160, 160) 

from tkinter import *
from time import sleep
w = Tk()
c = Canvas(w, width=300, height=300)
c.pack()

f1 = c.create_rectangle(130, 130, 170, 170)
w.update()

def raste1(f):
    x1 = y1 = c.coords(f)[0] - 10
    x2 = y2 = c.coords(f)[2] + 10
    c.coords(f, x1, y1, x2, y2) 
    w.update()
    sleep(0.05)

for i in range(5):
    raste1(f1)

	 Ако	центърът	на	обекта	не	се	премества,	а	фигурата	неколкократ-
но	се	увеличава	във	всички	посоки,	ще	се	получи	ефект	на	видимо	
нарастване.	Важното	е	да	се	съобрази,	че	координатите	на	горния	ляв	
ъгъл	трябва	да	намаляват,	а	тези	на	долния	десен	да	се	увеличават.	
Следващата	програма	илюстрира	това.

(130; 130)

(170; 170)

(120; 120)

(180; 180)

44.
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Приближаване на обект

	 Ефект	за	приближаване	на	обект	може	да	се	постигне,	като	той	
постепенно	се	уголемява	и	премества.	Това	отново	става	с	промяна	
на	координатите.	

f2 = c.create_rectangle(10, 10, 50, 50)

def raste2(f):
    x1 = y1 = c.coords(f)[0] + 20
    x2 = y2 = c.coords(f)[2] + 40
    c.coords(f, x1, y1, x2, y2) 
    w.update()
    sleep(0.05)

for i in range(5):
    raste2(f2)

	 Програмата	 с	 последните	 две	функции	 се	 намира	 във	файла	 
Urok_44.py	в	папка	KM	на	електронните	ресурси.	
1.	 Стартирайте	IDLE	и	отворете	файла.	
2.	 Експериментирайте	с	различни	стойности	на	промяна	на	коорди-
натите.		
3.	 Добавете	функцията	move()	след	coords()	и	опитайте	с	различно	
преместване.

(10; 10)

(50; 50)

(30; 30)

(90; 90)

(70; 70)

(130; 130)

(170; 170)

(210; 210)
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Реализиране на анимация

	 В	този	урок	ще	използвате	кода	за	създаване	на	герой	от	урок	42.		
Началото	на	програмата	е	следното:

from tkinter import *
from time import sleep
w = Tk()

c = Canvas(w, width=300, height=300)
c.pack()

glava = c.create_oval(100, 150, 300, 350, fill=‘orange‘, width=3)
o1 = c.create_oval(150, 200, 190, 250, fill=‘white‘) # Око
o2 = c.create_oval(210, 200, 250, 250, fill=‘white‘) # Око
o11 = c.create_oval(160, 220, 180, 240, fill=‘black‘) # Зеница
o21 = c.create_oval(220, 220, 240, 240, fill=‘black‘) # Зеница
usta = c.create_oval(150, 290, 250, 310, fill=‘red‘, outline=‘‘)

Промяна на състоянието на герой

	 Героят	намигва	с	едното	око	при	натискане	на	клавиш	А.	Алгори-
тъмът	за	намигване	може	да	е	следният:
1.	 	Цветът	на	окото	се	променя	с	цвета	на	лицето.
2.	 Зеницата	се	скрива.
3.	 Изчаква	се	1	секунда.
4.	 	Цветът	на	окото	се	променя	на	бял.
5.	 Зеницата	се	показва.
	 Една	реализация	e	следващaтa	функция.

o1
o11 o2 o21

	 Ефектът	на	анимация	се	постига	чрез	промяна	на	състоянието	на	
героя	или	на	негови	части.	Затова	се	налага	използването	на	функцията	
sleep().	

def m(event):
    c.itemconfig(o1, fill=‘orange‘)
    c.itemconfig(o11, state=HIDDEN)
    w.update()
    sleep(1)
    c.itemconfig(o1, fill=‘white‘)
    c.itemconfig(o11, state=NORMAL)
c.bind_all(‘<a>‘, m)

45.
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Придвижване на героя със стрелките

	 Вече	ви	е	позната	функцията	за	придвижване	на	обект	със	стрел-
ките	на	клавиатурата.	Ако	обаче	едновременно	трябва	да	се	премества	
герой,	съставен	от	няколко	фигури,	не	е	необходимо	функцията	да	се	
прилага	последователно	към	всичките.	
	 Фигурите	имат	параметър	tag	(таг),	чиято	стойност	може	да	бъде	
присвоена	на	множество	обекти	и	те	да	се	управляват	като	едно	цяло.	
В	случая	параметърът	може	да	се	добави	посредством	itemconfig().

def klavishi(event):
    key = event.keysym
    if key == ‘Up’:
        c.move(‘lice’, 0, -spd)
    elif key == ‘Down’:
        c.move(‘lice’, 0, spd)
    elif key == ‘Left’:
        c.move(‘lice’, -spd, 0)
    elif key == ‘Right’:
        c.move(‘lice’, spd, 0)
c.bind_all(‘<Key>’, klavishi)

 Не забравяйте, че 
стойността на променливата 
spd предварително трябва да 
се зададе.

Реакция на героя при щракване върху него

	 При	щракване	върху	героя	с	левия	бутон	на	мишката	той	изчезва.	
def skrivane(event):

    c.itemconfig(‘lice’, state=HIDDEN)
    w.update()

За	да	се	обвърже	тази	функция	с	определен	обект	и	събитие,	се	из-
ползва	tag_bind().
c.tag_bind(‘lice’, ‘<Button-1>‘, skrivane)

	 На	мястото	на	тага	в	последната	команда	може	да	стои	и	името	
на	обект.	Тогава	посочената	функция	ще	се	извиква	с	щракването	на	
мишката	върху	него.

c.itemconfig(glava, tag=‘lice‘)
c.itemconfig(o1, tag=‘lice‘)
c.itemconfig(o11, tag=‘lice‘)
c.itemconfig(o2, tag=‘lice‘)
c.itemconfig(o22, tag=‘lice‘)
c.itemconfig(usta, tag=‘lice‘)

 Следва	съответстващата	функция.
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from tkinter import *
from time import sleep
from random import randint
...

def podskoci(event):
    c.moveto(‘lice’, 0, 600)
    x1 = 0

    while True:
        x = randint(10, 50)

        y = randint(100, 400) 

        if x1 > 500:

            break
        c.move(‘lice’, x, -y)
        sleep(0.2)
        w.update()
        c.move(‘lice’, x, y)
        sleep(0.2)
        w.update()
        x1 += 2 * x

c.bind_all(‘<space>’, podskoci)

Подскачане

	 При	натискане	на	клавиша	интервал	героят	започва	да	подскача	
неравномерно,	като	се	придвижва	надясно.	При	достигане	края	на	про-
зореца	той	спира.	Това	може	да	се	реализира	със	следния	алгоритъм:
1.	 Героят	се	поставя	в	определена	позиция.
2.	 В	променлива	x1	се	запазва	началната	му	х-позиция.
3.	 	Избират	се	случайни	числа	х	и	у	за	преместването	в	хоризонтална	

и	вертикална	посока.	
4.	 	Проверява	се	дали	стойността	на	x1	е	по-голяма	от	определено	

число	(в	зависимост	от	големината	на	прозореца).	Ако	е	по-голяма,	
подскоците	спират.	В	противен	случай	се	преминава	към	5.

5.	 Премества	се	надясно	(х)	и	нагоре	(-у)	с	избрания	брой	пиксели.
6.	 Придвижва	се	надясно	(х)	и	надолу	(у)	със	същия	брой.
7.	 	Стойността	на	променливата	x1	се	увеличава	с	преместването	в	

хоризонтална	посока	(2х).

	 Следващата	функция	показва	описания	алгоритъм.

	 Целият	код	от	този	урок	се	намира	във	файла	Urok_45.py.
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 1.  Напишете скрипт, с който герой се скрива при кликване върху 
него с бутон на мишката и след това се показва при натискане 
на клавиш.

2.  Напишете скрипт за непрекъснатото придвижване на герой от 
левия долен ъгъл на прозорец по диагонал до десния горен. 

Представяне на анимацията и защита на избора на средства 
за нейната реализация

 Създаването	на	компютърен	герой	в	урок	42	и	реализирането	на	
някои	начини	за	неговата	анимация	в	този	урок	на	практика	предста-
вляват	някакво	неосъществено	досега	(уникално)	и	ограничено	във	
времето	(в	рамките	на	2	урока)	начинание.	Всъщност	това	е	класиче-
ската	дефиниция	на	понятието	„проект“.
	 Характерно	за	всеки	проект	е,	че	той	трябва	да	бъде	представен	и	
защитен.	Тъй	като	по	този	е	работил	целият	клас,	добре	е	да	бъде	оп-
ределен	един	ученик,	който	да	представи	една	от	функционалностите,	
например	движението	на	героя	със	стрелките.	Нека	друг	да	покаже	
подскачането	му,	а	трети	да	демонстрира	намигането.
	 Сега	идва	малко	по-сложната	част	–	 защо	е	избран	 точно	 този	
компютърен	герой	и	защо	е	създаден	точно	с	използването	на	модула	
tkinter,	а	не	посредством	костенурката	например?
	 Изборът	на	героя	може	да	се	обоснове	с	това,	че	сам	по	себе	си	
той	е	забавен,	а	освен	това	тренира	създаващия	го	да	чертае	геомет-
рични	обекти,	да	ги	запълва	с	цветове,	да	ги	обединява	и	придвижва	
едновременно.	
	 Със	съставените	функции	се	дава	идея	 за	използването	на	кла-
виши	и	бутони	за	създаване	на	интерактивна	среда.	Това	предоставя	
възможност	за	последващо	развитие	на	функционалностите	на	героя,	
например	за	разработването	на	компютърна	игра.	
	 Предпочитанията	 към	tkinter	 вместо	 към	 костенурката	 пък	
могат	да	бъдат	обяснени	с	един	неин	недостатък	–	тя	се	придвижва	
доста	бавно.	А	за	целите	на	анимацията	е	необходимо	картинките	да	
се	сменят	бързо.	
 Turtle	се	използва	главно	за	рисуване,	докато	с	tkinter	се	съз-
дава	графичен	потребителски	интерфейс.	Макар	и	да	не	са	използва-
ни	голяма	част	от	възможностите	му	–	добавяне	на	бутони,	текстови	
полета,	рамки	и	др.,	направените	до	момента	проекти	са	основа	 за	
доразработването	им	и	в	тази	посока.
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Обобщение на темата
„Компютърно моделиране“

	 През	последните	 часове	паралелно	 с	 блоковия	 език	 за	 програ-
миране	Scratch	се	запознахте	и	със	скриптовия	текстов	език	Python. 
И	в	двата	езика	реализирането	на	кода	се	извършва	от	интерпрета	- 
тор	–	програма,	която	чете	инструкциите	и	ги	изпълнява	незабавно.	
При	възникване	на	грешка	изпълнението	се	прекратява.	В	Python	се	
дава	 съот	ветното	 съобщение,	 докато	 в	Scratch	 очакваният	 резултат	
просто	не	се	получава,	без	да	има	яснота	каква	е	причината	за	това.
	 Една	от	основните	разлики	между	блоковите	и	текстовите	езици	е	
средата	за	програмиране.	В	Scratch	командите	са	готови	блокове,	кои-
то	се	сглобяват	един	с	друг.	В	Python	скриптовете	се	пишат	в	текстов	
редактор.	
	 Блоковете	са	удобни	за	използване,	тъй	като	командите	са	готови	и	
това	осигурява	липса	на	синтактични	грешки	в	тях.	Scratch	е	преведен	
на	повече	от	60	езика,	включително	и	на	български.	Но	ако	смените	
езика	с	английски,	ще	видите	съответствието	в	инструкциите	с	тези	на	
Python.	В	него	командите	се	пишат	само	на	латиница,	а	текстът	понякога	
е	доста	по-икономичен	и	по-четивен	(като	в	следващия	пример).

46.

if d == '+':

    print(a + b)

elif d == '-':

    print(a - b)

else:

    print('Грешка!')

В	този	пример	 се	 вижда	как	отстъпите	
при	текстовия	код	съответстват	на	блокче-
тата	в	тялото	на	условните	конструкции.	

t.goto(-200, 0)

t.setheading(0)

for i in range(10):

    t.pendown()

    t.forward(20)

    t.penup()

    t.forward(10)

Тук	част	от	командите	се	изписват	с	едни	
и	същи	думи.	Може	би	ви	прави	впечат-
ление,	 че	 всички	 те	 са	 с	малки	 букви.	
Помните,	че	в	Python	главните	букви	се	
отличават	 от	малките.	 Това	 е	 така	 и	 в	
много	други	езици	за	програмиране.
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	 За	чертане	на	геометрични	обекти,	аналогично	на	спрайта	и	молива	
в	Scratch,	в	Python	се	използва	костенурката	–	модулът	turtle.	Едно	
от	съществените	му	предимства	е,	че	позволява	запълване	на	фигури-
те	с	цвят.	Удобна	функция	е	тази	за	чертане	на	окръжност	и	кръг	по	
зададен	радиус.
	 При	 анимацията	на	 екрана	 се	извежда	 картинка,	 след	 което	 се	
извежда	отново,	но	с	малки	изменения	и	т.н.	Възниква	илюзията	за	
движение,	когато	картинките	се	сменят	бързо.	С	костенурката	може	да	
се	направи	проста	анимация.	Но	модулът	tkinter	предлага	по-големи	
възможности	за	това.	Една	от	основните	му	функции	е	създаването	на	
прозорец.
	 За	направата	на	изображение	се	използва	платно	–	Canvas,	което	
също	е	част	от	модула	tkinter.	Създава	се,	като	се	указва	прозорецът,	
в	който	да	се	постави,	както	и	широчината	(width)	и	височината	му	
(height).	С	командата	pack()	се	разполага	в	прозореца.
c = Canvas(w, width=500, height=500)

c.pack()

from turtle import *

t1 = Turtle()

from tkinter import *

w = Tk()

	 На	платното	местоположението	на	фигурите	се	определя	от	тех-
ните	координати.	Горният	ляв	ъгъл	на	прозореца	е	с	координати	(0;	0),	
а	стойностите	им	нарастват	надясно	и	надолу.	
	 Вляво	е	показан	резултатът	от	чертането	на	основни	геометрични	
фигури:	 линия	 –	c.create_line(),	 многоъгълник	 –	c.create_
polygon(),	 правоъгълник	 –	c.create_rectangle(),	 и	 кръг	 –	
c.create_oval(),	като	са	използвани	параметрите	за	дебелина	на	
линията	(width),	запълване	(fill)	и	контур	(outline).	Важно	е	да	се	
знае,	че	ако	фигурите	се	застъпват,	изцяло	видима	е	тази,	която	е	съз-
дадена	последна,	т.е.	всяка	следваща	фигура	се	разполага	в	по-горен	
слой.
	 За	обединяване	на	няколко	фигури	в	общ	герой	се	използва	пара-
метърът	таг	(tag='име на герой'),	зададен	за	всяка	от	тях.
	 Алгоритмите	за	реализация	на	анимация	на	герой	могат	да	бъдат	
отделени	в	самостоятелни	функции	и	са	свързани	със:
•	 	скриването	и	показването	му	на	едно	и	също	място	или	в	различни	

позиции	на	екрана.	Осъществява	се	чрез	промяна	във	видимост-
та	 (state=HIDDEN/NORMAL)	 или	 с	изтриване	и	ново	 създаване	
(c.delete()/c.create_...());	

•	 	придвижването	му	в	различни	посоки	или	прескачане	на	различни	
места	от	екрана.	Реализира	се	с	преместване	(c.move()),	поставе-
но	в	цикъл,	или	преместване	на	определено	място	(c.moveto());

•	 	промяна	на	 размера	и	 позицията	му.	Постига	 се	 с	 промяна	на	 
координатите	на	обекта	(c.itemconfig());

•	 	използване	на	събития	за	промяна	на	вида	и	положението	му.	Най-
често	прилагани	са	кликването	с	бутон	на	мишката,	натискане	на	
клавиш	със	стрелка	или	друг	от	клавиатурата,	натискане	на	клавиш	
Enter.

f1 = c.create_...(...)
def smyana(f):
    c.delete(f)
    c.create_...(...)
    w.update()
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Примерен тест върху темата
„Компютърно моделиране“

47.

1. 	 	Език	от	високо	ниво	е:

	 А)		Машинен	 Б)		Асемблер	 В)		Basic.

2.		 	Резултат	12	ще	даде	изпълнението	на	командите:

	 А)	 >>> a = 23 Б)		>>> a = 12 В)		>>> a = 12
  >>> b = 11  >>> b = 13  >>> b = 24
  >>> a - b  >>> print(b)  >>> print(a - b)

3.		 	На	кода	 	 													съответства:

	 А)		if a < b:  Б)		if a < b: В)		if a < b:
	 						m	=	а			 	 				m	=	b	 	 				m	=	b
  else:   else:  m = a
       m = b      m = a 

4.   При	а	=	10	и	b	=	2	резултатът	от	
	 изпълнението	на	кода	вдясно	ще	бъде:

	 А)	 120
	 Б)		30
	 В)		12.

5.		 	5	пъти	ще	се	изпълнят	инструкциите	в	тялото	на	цикъла:

	 А)		for i in range(4):
	 Б)		for i in range(1, 5):
	 В)		for i in range(5, 0, -1):

6.		 	Само	веднъж	ще	се	изпълни	цикълът:

	 А)		а	=	0	 Б)	 а	=	0	 В)	 а	=	1
     while а	!=	0:	 	 while а	<	1:	 	 while а	>	0:
										а	+=	5	 	 				а	+=	5	 	 				а	+=	5

if b == 1:

    s = a ** b

elif 1 < b < 3:

				s	=	a	+	b	*	a
else:

				s	=	a	+	b
print(s)
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7.	 	От следващите кодове грешка няма да даде:

 А)  import random
  c = random.randint(8, 13)
 Б)  from random import *
  c = random.randint(8, 13)
 В)  from random import randint
  c = random.randint(8, 13)

8.   За разлика от молива в Scratch, костенурката може да рисува:

 А)  пунктирана линия      Б)  окръжност В) цветен кръг.

9.  При извикване на функцията met() съобщение 
 за грешка ще се изведе при:

 А)  met(m, n)
 Б)  met(7, 18)
 В)  met(4)

10. С командата

 c.create_rectangle(150, 150, 250, 250, fill=‘red‘, outline=‘blue‘)

 върху платното ще се появи:

 А) червен правоъгълник със син контур
 Б)  червен квадрат със син контур
 В)   червен кръг със син контур.

11.   С командата

 c.create_oval(150, 150, 200, 200, fill=‘red‘, state=HIDDEN)

 върху платното ще се появи:

 А)  червен кръг
 Б)  червен кръг с черен контур
 В)  нищо.

12.   При изпълнение на цикъла в дадения скрипт
 обектът ov ще се придвижи:

 А) 5 пъти по диагонал
 Б) 4 пъти по диагонал
 В) 4 пъти надолу.

def met(a1, a2):

    a1 += a2

    print(a1)

from tkinter import *
w = Tk()
c = Canvas(w, width=300, height=300)
c.pack()
ov = c.create_oval(0, 0, 50, 50)

for i in range(0, 50, 10):

    c.move(ov, i, i)

    w.update()
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Изходно ниво. Примерeн тест48.

1. 	 	От	 1024	 зетабайта	 и	 1	 ексабайт	
повече	е:

	 А)	1024	зетабайта
	 Б)	1	ексабайт
	 В)	те	са	равни.

2.		 	Помощна	 информация	 може	 да	 се	
получи	чрез	натискане	на:

	 А)	Ctrl	+	F1
	 Б)	F1
	 В)	Alt	+	F.

3.		 	Отделни	страници	се	отпечатват,	
като	между	номерата	им	се	поста
ви:

	 А)	/
	 Б)	–
	 В)	,

4.   Видът на този текст е постигнат 
чрез:

	 А)	

	 Б)	

	 В)	

5.		 	Размерът	 на	 изображение	 в	 доку
мент	на	Word	се	променя	чрез:

	 А)	размерната	линийка
	 Б)	манипулаторите
	 В)	колонтитула.

6.		 	Символите	©,	™	и	®	са:
	 А)	скрити	символи
	 Б)	допълнителни	знаци
	 В)	специални	знаци.

7.  Резултатът	 от	 изпълнението	 на	
формулата	 	е:

	 А)	6
	 Б)	9
	 В)	5.

8.		 	В	Excel	в	клетка,	форматирана	като	
число,	стойността	се	закръглява	и	
в	паметта	остават:

	 А)		само	толкова	знаци	след	десетич
ния,	колкото	се	визуализират

	 Б)		всичките	знаци	след	десетичния
	 В)		първите	16	знака	след	десетич

ния.

9.	 	Скенерът,	смартфонът	и	цифровият	
фотоапарат	 си	 приличат,	 защото	
всички	те	създават:

	 А)	векторни	изображения
	 Б)	аналогови	изображения
	 В)	растерни	изображения.

10.			В	PowerPoint	дизайн	се	нарича:
	 А)		цялостното	художествено	оформ

ление	на	презентацията
	 Б)	фонът	на	слайда
	 В)		разположението	 на	 блоковете	 в	

слайда.

11.			Интернет	принадлежи	на:
	 А)	Microsoft
	 Б)	World	Wide	Web
	 В)	никого.

12.			Програмите	за	комуникация	в	реално	
време	се	появяват:

	 А)	преди	електронната	поща
	 Б)	след	електронната	поща
	 В)	заедно	с	електронната	поща.
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13.   Резултатът от изпълнението на  
кода

 
 не съответства на:

 А)  if a > b:
	 	 				m	=	а
  else:
      m = b

  Б)  if a < b:
      m = b
  else:
      m = a

 В)  if a < b:
        m = b
  m = a

14.   При а = 20 и b = 1 резултатът от 
изпълнението на кода 

 if b >= 3:
       s = a ** b
 elif 1 < b < 3:
       s = a + b
 else:
       s = a + b * a
 print(s)

 ще бъде:

 А) 21 Б) 40 В)  420.

15.   4 пъти ще се изпълнят инструк
циите в тялото на цикъла:

 А)  for i in range(4):
 Б)  for i in range(2, 5):
 В)  for i in range(8, 2, -1):

16.   Нито веднъж няма да се изпълни 
цикълът:

 А)  а	=	0	
  while а	!=	0:
	 	 				а	+=	5

 Б)  а	=	0	
  while а	<	1:
	 	 				а	+=	5

 В)  а	=	1	
  while а	>	0:
	 	 				а	+=	5

17.   От следващите кодове грешка ще 
даде:

 А)  import random
	 	 c	=	random.randint(0,	25)
 Б)  from random import *
	 	 c	=	randint(0,	25)
 В)  from random import randint
	 	 c	=	random.randint(0,	25)

18.  При извикване на функцията met()
 def met(n):

       a = a ** n
       print(a)
   съобщение за грешка ще се изведе 

при:

 А)  met(m)
 Б)  met(7, 18)
 В)  met(4)

19.   Ако е създаден квадрат със страна 
50 пиксела, след командата

 c.coords(r,	10,	10,	85,	85)
 страната му в пиксели ще бъде:

 А) 95 Б)  85 В)  75.

20.  При изпълнение на цикъла 

 for i in range(10,	80,	20):
							c.move(ov,	i,	0)

 обектът ov ще се придвижи:

 А) 4 пъти по диагонал
 Б) 4 пъти надясно
 В) 4 пъти надолу.
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