
 

 

 

 

ТЕМИ ПОДТЕМИ ОСНОВНИ  ПОНЯТИЯ 

1.КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ 

1.1 Информационни 
технологии за 
социално общуване 

 социална мрежа  

 блог 

1.2 Среди и средства за 
споделена съвместна 
работа и обучение 

групов електронен адрес  

 среда за електронно обучение  

 система за електронно обучение  

 електронни учебни материали 
1.3 Ефективно търсене на 

информация 
заявка за търсене  

 проста и съставна заявка  

 полета за търсене 
2. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 

1.1 Съвременни 
компютърни системи 

 

1.2 Съвременни 
операционни системи 

 системен софтуер  

 приложен софтуер 
1.3 Принципи на 

действие на 
съвременните 
мобилни устройства 

 смартфон  

 таблет 

1.4 Правила за 
използване и 
инсталиране на 
периферни устройства 

 контролер  

 порт  

 стандартен интерфейс  

 драйвер 

3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ 

1.1 Инсталиране и 
деинсталиране на 
приложни програми 

 инсталация  

 деинсталация 

1.2 Използване на 
помощни системи и 
самоучители при 
работа с приложни 
програми 

 помощна система 

 самоучител 

 HTML 

Какво трябва да знаем преди да започнем да правим страници 

предназначена  за Интернет? 

Как може да създадем страница предназначена за Интернет? 

Къде и как да съхраним файловете си? 

Какво е HTML? 

 

1) Основни понятия. 

Съвкупността от свързани web страници съдържащи web ресурси – текст, 

изображения, мултимедиа, CSS файлове, JS файлове и други представлява сайт.  

Обща навигация между отделните страници се осъществява чрез хипервръзки. 

Web сайта е хостван най-малко на един сървър и е достъпен през мрежата 

Всички публикувани страници се обединяват чрез името World Wide Web - адрес на 

сайт. 

Документите или информацията също се намират в това пространство. 

Всяка страница се отваря с web браузър на компютър или мобилно устройство. 

Тази информация се публикува в HTML или XHTML формат. 

Web страниците се придружават от  CSS, JavaScript и др 

2) Предназначение на езика HTML. 

Всички web-страници в Интернет имат една обща черта - те са създадени чрез 

средствата на езика HTML – (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE- език за маркиране на хипертекст). 

Хипертекстът е текст , в който са вградени специални кодове, управляващи 

допълнителни елементи, като форматиране, изображения, вграждане на мултимедийни 

обекти и хипервръзка към други документи. Под маркиране се разбира вмъкване в текста на 

кодове, които определят как специална програма – браузър, трябва да показва получения 

хипертекстов документ. Най-важната дума  в това наименование е език. Езика HTML 

представлява компютърен език, сходен с езиците за програмиране. 

Езика HTML не е обикновен език за програмиране, въпреки че процесът на създаване 

на web-страници е доста близък до програмирането. Езика HTML се  е появил заедно с услугата  

WWW и се развива с нея . Той е нейна основа и причина за популярността и. Той определя 

правилата, по които обикновения текст се представя във вид на web-страници.   

Документите на езика HTML имат разширение .htm  или  .html 

Показването на  web-страницата зависи изцяло от възможностите на компютъра, на 

който се интерпретира. 

3) Избор на текстов редактор 

Web-страница на езика HTML може да се направи на кой да е текстов редактор като 

често се използва NOTEPAD. 

1 12 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 
Учебното съдържание е представено в следните основни теми:  

 Компютърни мрежи и услуги;  

 Компютърни системи;  

 Приложни програми;  

 Създаване и публикуване на информация в интернет;  

 Работа по проект. 



1.3 Архивиране на данни  архивиране  

 разархивиране 
4. СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ 

4.1 Специализирани 
софтуерни средства за 
създаване на уеб 
сайтове 

уеб сайт 

4.2 Проектиране на 
статичен уеб сайт 

 карта на сайт  

 достъпност 

4.3 Създаване на 
структура, визуален 
дизайн и 
навигационна система 
на сайт 

 начална страница  

 вътрешна страница  

 хипервръзки  

 навигационна система  

 бутон  

 банер 
4.4 Създаване и 

интегриране на 
компонентите на сайт 

 

4.5 Публикуване на уеб 
сайт в интернет 

 домейн  

 уеб хостинг  

 уеб сървър 
 

5. РАБОТА ПО ПРОЕКТ 

5.1 Разработване на уеб 
сайт в екип 

 ръководител на екип  

 външни консултанти 

 планиране на дейностите  

 индивидуални планове  

 документация на проект 

5.2 Представяне и защита 
на проекта 

 

5.3 Представяне и защита 
на проекта 

 

 

 

 

 


