
Анотация 
 

26161 Информатика 

60 часа 

ЕСТK кредити: 5 

Катедра 

Информационни технологии 

 Учебни цели: 

 1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

 - Общото устройство и принципa на работа на персоналните компютри. 

 - Предназначението на операционните системи за персонални компютри и файловата 

организация. 

    - Правилата за работа и начините за използване на ресурсите в средата на локални мрежи. 

    - Информационните пространства и услуги в Internet, правилата за достъп и използване на 

ресурсите и услугите. 

    - Основните правила и команди за работа в средата на MS Word. 

    - Основните правила и команди за обработка на таблици в средата на програмата MS Excel, 

адресиране, съставяне на формули, работа с вградени функции, сортиране, филтриране и 

свързване на таблици. 

    - Предназначението, логическата организация и средствата за описание на базите от данни. 

    - Методиката за проектиране и изграждане на бази от данни. 

    - Основните средства и команди на системата за управление на БД за създаване на приложни 

програми. 

 2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

 - Да работят с персонален компютър под управлението на операционна система Windows. 

 - Да работят с основните програми на Windows. 

 - Да обменят информация и да използват ресурсите в средата на локални мрежи. 

 - Да използват основните информационни ресурси и услуги в Internet. 

 - Да използват възможностите на програмата MS Word при обработката на текстова 

информация, графични обекти, таблици и формули. 

 - Да използват възможностите на програмата MS Excel при обработката на таблични данни и 

формули. 

 - Да проектират, създават и използват бази от данни със средствата на системата за управление 

на бази от данни.  

Система за оценяване: Три контролни работи – тест и практическо изпълнение. Курсът по 

дисциплината завършва с текуща оценка.  

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Компютърни системи 2 4 

2. Работа в Internet 2 4 

3. Защита на компютърната система 2 4 

4. Програмни системи за текстообработка 2 4 

5. Програмни системи за обработка на таблични данни 2 4 

6. Разширено използване на електронни таблици  4 6 

7. Системи за управление на бази от данни 10 10 

 Общо: 24 36 

 

 

 

 

 

 




