
УЧЕБНА ТЕТРАДКА –  
на хартиен носител

+ ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ
 формат 16,5х23,5 cm
 брой страници – 56 с.
 за всеки урок по една   
 страница
 план на урока
 задачи за домашна   
 работа

Електронно четим
учебник

Ползвай

Електронен  
учебник

Ползвай

Ресурсни файлове
към учебника

Ползвай

On-line КНИГА
ЗА УЧИТЕЛЯ

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ
по компютърно моделиране и информационни 

технологии (КМИТ) за  6. клас 
Знание 

чрез

практика! 

Демо версия 
учебна тетрадка

Разгледай

Ресурсни файлове
към учебна тетрадка

Ползвай

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ (файлове и папки)  
към задачите в уроците от тетрадката 

по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (КМИТ) за 6. клас 

на Издателство АТЛАСИ

ТЕМА: Компютърна
текстообработка
изтегли оттук

Урок 6

Урок 7

ТЕМА: Обработка на
таблични данни
изтегли оттук

Урок 10

Урок 11

Урок 12

Урок 13
с един клик всички файлове 

и папки към задачите
изтегли оттук

изтегли всички файлове и папки
към задачите от темата

изтегли всички файлове и папки
към задачите от урока

ЗНАНИЕ ЧРЕЗ ПРАКТИКА!

Урок 8

Урок 14

Примерно 
годишно тематично 

разпределение – .pdf

Книга за
учителя

ПолзвайПолзвай

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Годишно разпределение на учебните часове (в % и брой часове): 

За нови знания и умения – НЗ до 56% 29 часа 

За упражнения в лабораторна среда и работа по проект – У до 30% 15 часа 

За обобщение – О до 6% 3 часа 

За контрол и оценка – КО до 8% 4 часа 

 

ГОДИШЕН ХОРАРИУМ: 51 учебни часа  

Вариант I  Вариант II  

Първи учебен срок  – 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа Първи учебен срок – 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа 

Втори учебен срок – 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа Втори учебен срок – 16 седмици х 2 часа седмично = 32 часа 

34 учебни седмици 34 учебни седмици 

Тематично разпределение по Вариант I 
1 2 3 4 5 6 7

№ на 
уроч-

на 
еди-
ница 

№ на  
учебна  

седмица 

Тема на урочната  
единица 

Компетентности като очаквани резултати  
от обучението 

Вид на 
урочната 
единица 
и брой 
часове

Използвани  
дидактически  

методи  
за работа 

Бележки

1 2 3 4 5 6 7

  Начален 
инструктаж и 
установяване 
на входното 
ниво. 
 
 

Ученикът: 
– се запознава с правилата за работа в 
компютърната зала; 
– попълва тест за входно ниво или участва в 
дискусия. 

 
Беседа, 
дискусия, 
решаване 
на тест за 
проверка 
на 
знанията и 
уменията 
от 5. клас  

Прове-
жда се 
в 
рамки-
те  
на 
пър-
вия 
учебен 
час.

TEMA 1. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

1 1 Основни  
единици за  
измерване на 
информация 

Ученикът: 
– изброява и сравнява основни единици за 
измерване на информация; 
– обяснява разликата между единиците за 
количество байтове (килобайт – кибибайт, 
мегабайт – мебибайт и т.н.); 
– дава примери за използването на основните 
единици. 

НЗ
1 час 

Беседа, 
наблюде-
ние, 
дискусия 
(върху 
проблемен 
въпрос или 
проблемна  
ситуация), 
практичес-
ка работа 

 

2 1 Операционна 
система. 
Носители на 
информация и 
файлови 

Ученикът: 
– описва предназначението на операционната 
система; 
– обяснява възможността за настройки на 
операционната система на ниво потребителски 

НЗ
1 час 

Беседа, 
наблюде-
ние, 
дискусия 
(върху 

 

Примерно 
годишно тематично 

разпределение – .docx

Ползвай

Справочник

Разгледай

СПРАВОЧНИК по КМИТ  
за 6. клас
 формат 21х29,7 cmпредстоящо

отпечатване
до края 

на м. септември
2022 г.

https://www.atlasi.bg/ebooks/KMIT-6/readbook6.html
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/KMIT-6.html
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf
https://www.atlasi.bg/eworkbooks/kmit6/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-6.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%9A%D0%9C%D0%98%D0%A2-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E_%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_KMIT_6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf
https://www.atlasi.bg/ebooks/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_KMIT_6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.docx

