
Информационни технологии – 7 клас 

ТОВА СА ВСИЧКИ ПОСТАВЕНИ ЗАДАЧИ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ЗА СЕДМИ КЛАС, МОЛЯ 

ТЕЗИ ОТ ВАС НЕИЗПЪЛНИЛИ ЗАДАЧИТЕ ДА СИ ГИ НАПРАВЯТ И ПРЕДСТАВЯТ НА 

СЪОТВЕТНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ. 

1 група – Теодора Господинова – teodora_gospodinova77@abv.bg 

2 група – Даниела Коджабашева – daniwalentin@abv.bg 

Домашна работа за 20.03.20 г. 

страница 37 - 1, 2, 3, 4 и 5 задача 

Домашна работа за 27.03.20 г. 

 

Задача:  
         

Изчислете отстъпката в лева за всеки пътник според процентите отстъпка, 
които са дадени. 

Изчислете крайната цена на билета за всеки пътник според неговия статус. 

Задание: 

Форматирайте таблица по модела в програмата Excel 

Заглавния ред: шрифт – Calibri, размер - 14pt, стил – Bold (удебелено), цвят тъмно жълт 

на клетките 

Текста: шрифт – Times New Roman, размер - 12pt, стил – Italic (наклонен) последната 

колона, цвят на клетките по ваш избор 

 
Направление 

цена 
билет   Отстъпки 

 
Бургас - София 22,00 лв. 

 
ученик 30% 

    
работещ 0% 

    
студент 20% 

      

Номер Трите имена Пол Статус Отстъпка Цена 

1 Иван Иванов Петров мъж ученик     

2 
Катерина Иванова 
Илиева жена работещ     

3 Ива Петкова Стойчева жена работещ     

4 Лили Илиева Гълъбова жена ученик     

5 Росен Войников Вълчев мъж работещ     

6 Петър Стоянов Димитров мъж студент   

7 Анна Петрова  жена  студентка   

mailto:teodora_gospodinova77@abv.bg


Урок – нови знания 03.04.20 г. 

Създаване на видеоклип  

1. Основни стъпки  

 заснемане на отделни кадри (с цифров апарат или камера)  

 качване на кадрите на компютър  

 подбор на кадрите  

 сглобяване на клипа посредством програма  

2. Програмата Windows Movie Maker  

 кадрите се подреждат в нужната последователност  

 при необходимост на отделните кадри се поставя фон (музикална 

подложка)  

 добавяне на ефекти  

Задача за 03.04.20 г. 

Препишете плана на урока в тетрадките.  

    Урок – нови знания 10.04.20 г. 

Обработка на видеофайлове 

1. Проект – съвкупност от всички настройки и промени направени в 

приложението 

2. Конвертиране – процес при които един файлов формат се преобразува в друг 

3. Възможности за редактиране – цветокорекция, шумопотискане, наслагване на 

субтитри, деформация, мащабиране и други 

4. Анализ на видео – вектороскоп, хистограма, осцилограф 

5. Функции на видео редактор 

 Запис –обикновено звукът се записва заедно с видеото, но може да 

бъде добавен и в последствие 

 Монтаж – изрязване, пренареждане и изтриване на кадри 

 Рендъринг – процес на създаване на цифрови изображения 

 Компресия – за по-високо качество на видеото трябва да има 

минимално изкривяване и по-ниска степен на сгъстяване 

Задача за 10.04.20 г. 

Препишете плана на урока в тетрадките. Прочетете урока от учебника на страница 

40. Изпълнете задачата „Видове видеоредактори“ в програмата Word вмъкнете и 

изображения. 



Задача за 24.04.20 г. – Тест публикуван в MS Teams 

 

Заданията са публикувани и в classroom кода за достъп на учениците от 1 група е 

vwaqddb  

Мили ученици за Ваше удобство заданията са качени в сайта на училището, в 

платформата classroom и MS Teams. (Достатъчно е да си изпълнявате заданията 

само в една платформа, изберете удобния за Вас начин). 

Приятни забавления! 

1 група – Теодора Господинова – teodora_gospodinova77@abv.bg 

2 група – Даниела Коджабашева – daniwalentin@abv.bg 

 

mailto:teodora_gospodinova77@abv.bg

