
Компютърът в 
съвременния свят 



Днес ние решихме да ви представим малка част от 
това, което научихме в настоящия проект. А за да 
направим тази презентация също използвахме 
знанията си. 

 За нас като деца естествено технологиите са примамливи; 

 Обичаме да играем игри; 

 Обичаме да общуваме в Интернет; 

 Обичаме да гледаме клипове и да слушаме музика; 

 Обичаме дори да си помагаме с калкулатор  

 за задачите; 

 Обичаме да си помагаме за уроците като използваме Интернет. 



Компютър имам си у нас, 

играя на него цял час. 

Пролет, лято, зима, есен- 

виждам всяка нова песен. 

Ден, седмица, месец, година, век- 

постоянно съм нащрек! 

Компютър, чудо имам аз, 

и безброй игри в запас. 

Само че животът не е само забавление. Компютърът също. Така че ние 

се учихме как да създаваме различни видове файлове, за да можем да 

използваме максимално възможностите на компютъра, а може би един 

ден да си намерим и добра работа. 

 

 



Но понякога ни липсва реален контакт. Ние сме деца и трябва да играем. 

Когато учим онлайн дори учителите ни липсват. 

Заради времето, в което 

живеем ние сме длъжни да 

можем и да знаем. Дори и 

обучението ни изисква на 

моменти онлайн връзка с 

учителите, макар че не всеки 

има такава възможност. 



 
Няма да навлизаме в подробности за цялото учебно съдържание, а само 
ще ви нахвърлим някои детайли, така че и вие да ги разберете.  
 
ИНФОРМАЦИЯ 
• Знания, сведения за 
заобикалящия ни свят  
 
 



 
ДАННИ 
• Информация, 
представена във вид, 
удобен за съхраняване, 
преработване и 
разпространение 
 



Информационни технологии 

 

Технологии за събиране, 

обработка, 

съхраняване и 

разпространение на 

информация с помощта на 

компютърна 

техника 







Елементи на компютърна 

система 

1. Компютърна кутия- 

Обхваща голям брой 

цифрови 

устройства, осигуряващи 

информационните 

дейности въвеждане, 

обработване, и 

разпространение 

на информация 



2. Монитор- Осъществява 

информационните дейности 

извеждане/разпространяване на 

информация 

Показва резултата от работата 

с компютъра – картинки, 

текстове, 

таблици и др. 

Изходно устройство 



3. Клавиатура- Участва в 

процеса на събиране на 

информация 

Съдържа набор от клавиши 

Българските букви са 

подредени според 

Българския държавен 

стандарт (БДС) 

Входно устройство 



4. Компютърна мишка- 

Предава информация за 

движението на ръката на 

потребителя към 

компютъра 

Има механични, оптични, 

безжични мишки 

Входно устройство 



5. Видове устройства 

ВХОДНИ 

• Мишка 

• Клавиатура 

• Скенер 

• Микрофон 

• Камера 

• Джойстик 



ИЗХОДНИ 

• Монитор 

• Проектор 

• Принтер 

• Тонколони 

• Слушалки 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 


