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по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
Х клас ЗП, за оформяне на годишна оценка

1. Бази от данни и системите за тяхното управление .
2. Модели на данни . Видове. Примери .
3.Релационни бази от данни. Системи за управление на БД .
4. Система за управление на БД ACCESS 2010.
5. Етали на разработване на БД.
б. Реализация на БД c MS ACCESS 2010— създаване на таблици .
7. MS ACCESS 2010 — създаване на форми и попълване на данни.
8. Режими на работа в БД. Разглеждане на данни.Търсене и редактиране на данни в БД.
9. Справки в БД — основни понятия, създаване на заявки, създаване на отчети .
1 0. Създаване на макроси в БД.

11.Електронна rьрговия — основни сведения. Области на приложение на електронна
rьрговия.
12. Електронни разплащания — основни сведения . Електронни пари .

13. Електронни разплащания чрез системата epay.bg.
14. Интерактивни презентации — действия към обекти художествен надпис и изображение .
15. Анимационни действия с обекти в компюrьрна презентация .
1 б. Мултимедийни обекти в компютърна презентация .
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Учебници и литература :
1. Информационни технологии 10 клас задължителна подготовка- изд. Изкуства

Критерии за оценка:
Познава основните принципи, необходими за проектиране на БД.
Може да:
- проектира структурата на несложна БД;
- въвежда данни и да ги актуализира ;
- създава логически условия за извличане и обновяване на данни .
- знае основните типове данни с които работят СУБД.
Знае начини, средства и възможности на ИТ за представяне на информация пред публика .
Може да използва програма за създаване на компюrьрна презентация
Създава компюrьрна презентация по определена тема с конкретен програмен
продукт, като вмъква в презентацията обекти от различен тип (графични обекти,
художествено оформен текст, диаграми, таблици и т.н.)
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