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Учебното пособие е написано с цел студентите от първи курс на 
специалност Инженерна логистика, да усвоят по-лесно материалът по 
дисциплината Информационни технологии, да овладеят основни навици и 
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работа с електронни таблици и изготвяне на интерактивни презентации с 
Powerpoint.  
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Office. Посочените теми са разработени с изискванията на учебната 
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Научни рецензенти: 

1. 

2. 

 

Научен редактор: 

 

 

Коректор: 

д-р Мариана Петева 

 

 

 

 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 

ISBN  



 
3 

Съдържание: 

1. Хардуер и софтуер        4 

2. Работа с Microsoft Office       20 

2.1 Текстообработка        20 

2.2 Работа с електронни таблици      28 

2.3 Компютърна графика и мултимедия     79 

3. Литература         94 

  



 
4 

1. Хардуер и софтуер 

Въведение в информационните технологии 

Развитието на технологиите със сегашните темпове е показател за 

бързото и неизбежно навлизане на компютрите в ежедневието на хората. 

Информационните технологии включват начините за събиране, 

съхранение и обработка на информация с помощта на компютърни 

системи.  

Компютърната система се състои от апаратна част (хардуер) и 

програмна част (софтуер).  

Информацията в компютъра се съхранява под формата на файлове. 

Файлът е съвкупност от данни, записани с определено име (въвежда се от 

потребителя) и разширение, което определя типа на данните. Между името 

и разширението има точка. Файловете се групират в директории (в 

Windows се наричат папки – Folders). 

Единици за измерване на информация  

Данните в паметта на компютъра се въвеждат в двоична бройна 

система (във вид на нули и единици - 0,1). Една такава цифра се нарича 

бит (Binary digiT). Всяка буква или символ се съхранява в осем бита, които 

се наричат байт (byte). 

8 bits = 1 byte (B) 

210 B (1024 В) = 1 KB - килобайт 

210 KB (1024 КВ) = 1 MB - мегабайт 

210 MB (1024 МВ) = 1 GB - гигабайт 

210 GB (1024 GВ) = 1TB – терабайт 

Хардуер – основни елементи 

Хардуер (Hardware) е понятие, с което се означава апаратната част 

на компютъра. Главните компоненти на хардуера, определящи 

възможностите на компютъра, са разположени в системната кутия 

(Case)(фиг 1.).  
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Фиг. 1. Системна кутия 

 

Към тях се отнасят: 

Дънна платка (Motherboard или Main Board)(фиг. 2) 

Дънната платка (дъното) представлява пластмасов лист, покрит с 

електрически проводници (писти), който свързва всички компоненти и 

устройства. В зависимост от нейните параметри се определят 

характеристиките на компютъра – вида на процесора, вида и обема на 

паметта и възможностите за обновяване (upgrade).  

Дънната платка е изградена от няколко много мощни информационни 

канала. Това са шини, които свързват всички компоненти един с друг. 

Шината (Bus) е съвкупност от проводници за пренос на данни (чрез 

електрически сигнали). Всяко устройство е свързано към някоя от шините. 

Съществуват няколко типа шини: 

FSB (Front Side Bus) – високоскоростна шина, използвана от 

процесора за пренос на данни; 

PCI (Peripheral Component Interconnect) – основна входно-изходна 

шина; 

USB (Universal Serial Bus) – универсална серийна шина. USB 

устройствата могат да се свързват докато компютърът работи. 

На дънната платка е разположен чипсетът (Chipset), който съдържа 

основния набор от контролери – на процесорната шина, на паметта, за вход 

и изход и др. Конторлерите са малки електронни вериги, които 
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управляват движението на информацията от едно устройство към друго. 

Чипсетът служи за мост между отделните шини. Той осъществява 

връзката между процесора и останалите компоненти. 

Върху дънната платка има запоени разширителни слотове, чрез които 

директно се монтира компонент (например звукова карта – Sound card, 

видеокарта – Video card, мрежова карта – LAN card или RAM памет). При 

някои дънни платки под формата на чипове са интегрирани (директно 

монтирани) звукови, мрежови и дори видеокарти. 

 

Фиг. 2. Дънна платка 

Мястото, където се поставя процесорът се нарича цокъл (Socket). 

Цокълът определя типа на процесора, който може да се свърже с дъното. 

Цокъл Socket 478 означава, че процесорът трябва да има 478 електронни 

контакти (крачета). Дънната платка съдържа и определен брой входове и 

изходи, наречени портове, към които се свързват различните устройства. 

Към тях се отнасят: 

- портове за клавиатура и мишка; 

- серийни (COM1 и COM2), паралeлен (LPT1) и USB (Universal Serial 

Bus) портове. 
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Чрез стандартен конектор дънната платка се свързва със 

захранващото устройство на компютъра, намиращо се в кутията. 

Захранващият блок (Power Supply) (фиг.3) преобразува 

стандартното напрежение в мрежата до необходимото за захранване на 

дънната платка, процесора и всички останали компоненти. 

 

Фиг. 3. Захранващ блок 

 

Мощността на захранващия блок се измерва във ватове (W) и е 

неговата най-важна характеристика. От нея зависи мощността и броя на 

компонентите, които могат да се включат в системата. 

Централен процесор (CPU – Central Processing Unit)( Фиг. 4) 

Централният процесор изпълнява инструкции на програми и 

обработва цялата информация, а шините осигуряват нейния трансфер.  

Той притежава пълен контрол върху всички останали компоненти. В един 

компютър може да има няколко процесора, но един от тях е главен – CPU.  

Процесорът представлява малка интегрална схема, съдържаща милиони 

транзистори, която е затворена в по-голяма керамична или направена от 

органичен материал квадратна подложка. По-големият размер е 

необходим, тъй като трябва да има място за всички електронни контакти 

(крачета), използвани за свързване на процесора с дъното.  
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Фиг. 4. Централен процесор 

 

Всички процесори имат работна скорост (тактова честота), която 

се регулира от малък кристал (кварцов генератор). Кристалът вибрира 

непрекъснато с много голям интензитет в секунда. С всеки тактов удар се 

изпраща импулс към процесора, като всеки импулс го кара да извършва 

една (или повече) задачи. Броят на тактовите удари в секунда се измерва в 

херци (Hz). Тъй като кристалът на процесора трепти милиони пъти в 

секунда, тактовата честота на процесора се измерва в мегахерци 

(МНz). 

Броят на битовете, които процесорът може да предава едновременно, 

се нарича разрядност. Първите съвременни компютри са изградени на 

базата на 8 битови процесори, след което се появяват 16 битовите. До 

скоро най-разпространените  процесори бяха 32 битови. Сега актуални са 

64 битови процесори. Очаква се появата на 128 битови процесори. 

Оперативна памет 

Оперативната памет представлява съвкупност от интегрални схеми 

(чипове). Съществуват два вида памет: 

ROM (Read Only Memory) – енергонезависима памет само за четене. 

В ROM паметта е записана една част от BIOS (Basic Input Output 

System) – основна входно/изходна система.  
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BIOS изпълнява ролята на програма за начално зареждане, при което 

се диагностицират всички налични хардуерни компоненти.  

Чрез BIOS се управлява и разпределя работата на устройствата в 

компютъра преди зареждането на операционната система и драйверите от 

твърдия диск.  

Освен това в BIOS се съхраняват множество настройки за управление 

на ресурсите на компютъра (запазване на системните дата и час, 

информация за твърдия диск, настройки на паметта, данни за процесора, 

последователност на инициализиране на устройствата и др.). 

Цялата информация в ROM се въвежда при самото производство на 

чипа и след това неговото съдържание не може да бъде изтрито от 

потребителя.  

RAM (Random Access Memory) (фиг. 5) - памет с произволен достъп. 

Тя служи за съхраняването на динамична информация – използваните 

в момента програми и файлове с данни. 

RAM паметта се измерва в мегабайтове (МВ) и може да бъде с кратна 

на 8 стойност (например 512МВ, 1ГБ и повече).  

 

Фиг. 5. RAM памет 

 

Скоростта на чиповете RAM се измерва в наносекунди (ns). 

Най-разпространените видове RAM памет са: 

SD RAM (Synchronous DRAM) – синхронизирана динамична 

оперативна памет, която работи в синхрон със системната шина; 

DDR RAM (Double Data Rate RAM) – памет с удвоена скорост на 

данни, изпращаща два информационни пакета за един работен такт; 
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Rambus RAM – прехвърля по-малко информация за един работен 

такт, но има изключително високи тактови честоти. 

При изключване на компютъра цялото съдържание на RAM паметта 

изчезва.  

Твърд диск (HDD – Hard Disk Drive)( Фиг. 6) 

Програмите и данните в компютъра се съхраняват основно върху 

твърдия диск. Твърдите дискове дават възможност за съхраняване на голям 

обем от данни (паметта им се измерва в GB).  

Освен капацитета на твърдия диск (обема на съхраняваните данни) е 

от значение и бързодействието му, което се определя от допълнителни 

параметри – интерфейс, брой обороти за единица време и др. 

 

 

Фиг. 6. Твърд диск 

 

Стандартното местоположение на твърдия диск е в системната кутия 

на компютъра. В един компютър може да има няколко твърди диска. 

За запаметяване на данни върху твърдия диск се използва магнитна 

технология.  

Твърдите дискове от ново поколение не работят на магнитна 

технология, наричат се SSD(Solid-State Drive). По-бързи са, но имат много 

по-малък обем памет за запис на информация.  
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Периферни устройства 

Входни: 

Клавиатура (Keyboard) (фиг. 7) – средство за въвеждане на данни и 

задаване на команди. 

 

Фиг. 7. Клавиатура 

Мишка (Mouse) (фиг. 8) – най-разпространените мишки имат два 

бутона и ролка (скрол – Scroll). С натискане на ляв бутон се посочва 

(избира) обект, а с натискане на десен се отваря меню със съответни 

команди. Ролката дава възможност за по-лесна навигация.  

 

Фиг. 8. Мишка 

Скенер (Scanner) (фиг. 9)– служи за преобразуване на изображения от 

хартия в разбираеми за компютъра графични формати. 
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Фиг. 9. Скенер 

Микрофон – позволява въвеждане на звуков сигнал и др. 

Изходни: 

Монитор (Display) (фиг. 10) – основно изходно устройство, наричано 

още дисплей или екран. Управлява се от видеокарта, която се монтира на 

дънната платка. Видеокартата преобразува данните от компютъра в 

разбираеми за монитора сигнали. Важна характеристика на видеокартата е 

нейната видео памет (VRAM). 

Съвременните монитори се придържат към стандарт SVGA (Super 

Video Graphics Array), според който могат да показват до 16,8 милиона 

цвята и имат разделителна способност 1280х1024, 1920х1080 и др. По-

висока разделителна способност определя по-добро качество на 

изображението.  

Размерът на екрана се определя в инчове (1инч=2,54см). 

Съвременните монитори са с големина 17, 21 и повече инча.  
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Фиг. 10. Монитор 

Важна характеристика на монитора е честотата на опресняване 

(Refresh rate), която се измерва в херци (Hz). 

Съществуват различни видове монитори: 

CRT ( Cathode Ray Tube ) – монитори, които възпроизвеждат 

изображение посредством електронно лъчева тръба;  

LCD ( Liquid Crystal Display) – монитори с течни кристали; 

PDP ( Plasma Display Panel ) – плазмени монитори; 

PALC (Plasma Addressed Liquid Crystal) – плазмени LCD 

монитори и др.  

Поради техния по-тънък външен вид, по-малко тегло и по-малката 

консумация на електрическа енергия, мониторите използващи LCD 

технология изместват CRT мониторите. 

Принтер (Printer)(фиг. 11.) – служи за отпечатване на информация 

върху хартия. Съществуват различни видове принтери – матричен, 

мастилено-струен, лазерен. 
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Фиг. 11. Принтер 

Тонколони (фиг. 12) – възпроизвеждат звуков сигнал от компютъра. 

 

Фиг. 12. Тонколони 

Запаметяващи  - те са едновременно входни и изходни 

Флопидисково (дискетно) устройство (FDD – Floppy Disk Drive) (фиг. 

13) – служи за четене на информация от дискети и запис на данни върху 

тях. 



 
15 

 

Фиг. 13. FDD 

CD-ROM устройство (фиг. 14) – използва се за четене на 

информация от компакт дискове. 

 

Фиг. 14. CD-ROM 

CD-RW устройство (фиг. 15) – служи за четене на информация от 

компакт дискове и запис на данни върху тях. 

 

Фиг. 15. CD-RW 

DVD устройство (фиг. 16) – може да бъде само за четене или за 

четене и запис. Използват цифрова технология за запис на данните, което 

гарантира добро качество на картина и звук. 
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Фиг. 16. DVD 

Комуникационни 

Модем (фиг. 17) – устройство, чрез което компютърът преобразува 

цифрови данни в аналогови и обратно и по този начин използва 

традиционната аналогова телефонна мрежа за връзка с други компютри (с 

Интернет). Съществуват и кабелни модеми, използващи телевизионната 

кабелна мрежа. Модемите биват вътрешни и външни: 

 

Фиг. 17. Модеми 

Софтуер – видове 

Софтуер (Software) е дума от английски език, която се използва като 

наименование на програмното осигуряване на компютъра.  

Според предназначението си софтуерът бива: 

Платформен 

Софтуер, който служи като платформа за допълнителна разработка на 

приложения, зависещи от самата платформа (например както са 

компилаторите за езиците за програмиране). 
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Системен 

Това са програми, изпълняващи системни функции. Системният 

софтуер организира и облекчава работата с компютърната система. 

Най-важната част от него е операционната система – набор от 

програми, които управляват работа на всички компоненти на 

компютърната система и осъществяват връзката между потребителя на 

компютъра и хардуера. Операционната система управлява устройствата на 

компютъра чрез драйвери. Драйверът е специализирана програма, която 

служи за управление на дадено устройство. 

Операционната система има три основни компонента: 

Ядро – малка по обем програма, която организира паралелната 

работа на централния процесор и периферните устройства и управлява 

всички програми в операционната система. 

Файлова система – управлява разпределението на файловете в 

компютъра и достъпа до тях. 

Команден интерпретатор – осигурява взаимодействието между 

потребителя и компютъра, като изпълнява съответните команди. 

Приложен 

Това са най-известните сред потребителите приложения, с които те 

имат пряк контакт и използват най-често. Пример за такива са програми за 

обработка на текст, програми за създаване на електронни таблици, игри и 

др. 

Скриптове 

Представляват малки програми, които изпълняват потребителски 

команди или извършват действия в определен ред (например JavaScript).  

Други видове 

Shareware 

За ползването на такъв софтуер не е задължително заплащане. 

Плащането на определена сума за него е доброволно. Прилича на софтуера 
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с отворен код, но изходният (Source – сорс) код на софтуера не се 

разпространява свободно. 

Freeware 

Софтуер, който се разпространява свободно. Потребителят е длъжен 

да се съгласи с общите правила за ползване на безплатен софтуер и не е 

длъжен да заплаща такса на автора. 

Adware 

Оригиналният вид на софтуера е изменен и се разпространява като 

рекламира даден продукт (с текст или звук).  

Демонстрационна версия (Demo) 

Използва  се за демонстрация на софтуера и за отчитане и тестване на 

основните му функции. Разпространява се свободно, но с ограничени 

възможности на софтуера. 

Временна версия (Trial) 

Софтуер, чиито функции важат само за определен период от време 

или за определен брой стартирания на софтуера, но се разпространява 

свободно. 

Основни инструменти за създаване на софтуер 

Текстов редактор 

Текстовият редактор е приложна програма, която предлага на 

програмиста удобен начин за въвеждане и редактиране на програмен код.  

Компилатор 

Компилаторът е програма, която съединява фрагментите на 

програмата, за да се получи разбираем код за процесора на компютъра. 

Чрез него програмата се превежда от съответния език за програмиране на 

разбираем език за процесора. 

Декомпилатор 

Чрез него компилирана програма се разделя на съставни фрагменти.  

Дебъгер 
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Служи за тестване и поправки на софтуер. 

Здравни, етични и правни норми при работа с компютърна 

система 

При работа с компютър се препоръчва след всеки 45 минути да се 

правят почивки. През почивките помещенията трябва да се проветряват, а 

мониторите да се изключват. 

От гледна точка на правилата за безопасна работа не трябва да се 

местят кабели под напрежение или да се правят опити за ремонти от хора, 

които не са специалисти. 

Според етичните норми не трябва да се унищожава чужда 

информация, не трябва да се ползват документи без разрешение на техния 

собственик или да се разпространяват вируси. 

Законът за авторското право и сходните права определя 

компютърните програми като закрилян обект на авторското право. При 

компютърните програми се продава правото те да бъдат използвани. 

Софтуерни лицензи 

Софтуерният лиценз определя договорните отношения между автора 

и потребителя на софтуер. Това е най-често срещаната форма на 

разпространение на софтуер. 

Софтуерни патенти 

Софтуерните патенти са обичайна практика в Америка, но все още в 

Европа и Европейския съюз не съществуват такива. 
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2. Работа с Microsoft Office 

2.1 Текстообработка 

Видове текстообработващи програми 

В зависимост от функционалните си възможности 

текстообработващите програми биват: 

Текстови редактори (фиг.18 и 19)– служат за въвеждане на текст, 

като имат ограничени възможности за оформянето, подравняването му и 

задаване на характеристики на знаците. Примерни текстови редактори са 

Notepad и Word Pad за Windows, която има сравнително добри 

възможности за елементарно оформление на текста.  

 

Фиг. 18. Notepad редактор 

 

Фиг. 19. WordPad редактор 
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Текстообработващи системи – предлагат разнообразни възможности 

за оформление и форматиране на текст. Съдържат средства за автоматично 

извършване на основни дейности при работа с текстове – проверка на 

правопис, търсене и заместване на текст и др. Дават възможност за 

вмъкване на графични изображения, формули, таблици в текстовия 

документ и създаване на различни ефекти над текста. Към 

текстообработващите системи се отнася Microsoft Word  за Windows.  

Издателски системи – предлагат високо качество на текста и 

графичните изображения. Включват средства за откриване и коригиране на 

правописни грешки, автоматичен пренос на думи, синонимен речник и 

други. Използват се в печатници и издателства. Типичен представител е 

Adobe PageMaker(фиг. 20). 

 

Фиг. 20. Adobe PageMaker 

Текстообработваща система Microsoft Word (фиг. 21) е част от пакета 

Microsoft Office. 
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Фиг. 21. Microsoft Word 

 В заглавния ред на прозореца, разположен най-отгоре, е изписано 

името на текущия файл (Document1 е името на нов файл, който се отваря 

автоматично) и името на програмата Microsoft Word. 

Под заглавния ред е разположено т.нар. хоризонтално или лентово 

меню. При кликване с мишката върху елемент от това меню (или 

натискане на клавиш Alt + подчертаната буква) се отваря списък от 

команди. 

Под хоризонталното меню е разположено инструментално меню, 

съдържащо бутони, илюстриращи най-често използваните команди. Чрез 

тях потребителят лесно може да избира команди, без да е необходимо да 

използва лентовото меню. Бутоните от инструменталното меню са 

групирани по категории, като на всяка от тях съответства определено име. 

Потребителят сам избира коя група бутони да бъде видима. Настройването 

на инструменталното меню се извършва от меню View с команда Toolbars. 

Поставянето на отметка пред съответната група предизвиква появата й 

върху екрана. 

Следващият елемент на прозореца е работното поле, представляващо 

бял лист, в който се въвежда текстът. Листът е ограден с две линии (ако не 
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са видими от меню View се избира команда Ruler). Бялата част от линията 

определя наборното поле, а сивата – празните полета. В началото на 

наборното поле премигва вертикална чертичка, наречена курсор или точка 

на вмъкване. Тя показва позицията, в която се въвеждат символите. 

Отдясно и отдолу под листа са разположени вертикален и 

хоризонтален плъзгач, даващи възможност да се разглеждат частите от 

листа, които не са видими. 

Най-отдолу е лентата за състоянието, даваща информация за номера 

на текущата страница, общия брой страници в документа, позицията в реда 

и колоната, в която е курсорът. 

Съхраняване на текстов файл от средата на текстообработващата система 

Запаметяването на текстов файл се осъществява като от меню File се 

избере команда Save As… (фиг. 22) 

 

Фиг. 22.  Съхраняване на текстов файл 
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Отваря се диалогов прозорец с име Save As. В полето Save in се 

избира къде да се запамети файлът, а във File name се въвежда името му  и 

се щраква върху Save. 

Microsoft Word автоматично поставя разширение на файла doc/docx. 

За да се запаметят корекции в текстов документ, който веднъж е 

съхранен, се щраква върху бутон Save от инструменталното меню или от 

меню File се избира команда Save. 

При опит да се затвори програмата, без да бъде запаметен файлът, на 

екрана се появява съобщение с въпрос дали файлът да се съхрани (фиг. 23): 

 

Фиг. 23. Съобщение с въпрос за запис 

Избор на Yes предизвиква отваряне на прозорец Save As. При 

щракване върху No програмата се затваря, без да се съхрани файлът. 

Зареждане (отваряне) на файл от средата на текстообработващата 

система 

От меню File се избира команда Open… или от инструменталното 

меню се избира бутон  Open. 

Отваря се диалогов прозорец с име Open. (фиг. 24) 
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Фиг. 24. Прозорец Open 

Посочва се файлът или в полето File name се въвежда името му и се 

щраква върху бутон Open.  

Създаване (отваряне) на нов файл 

От меню File се избира команда New… В дясната част на работното 

поле се отваря панел с име New Document, от който се избира Blank 

Document. Същото действие изпълнява и бутонът   New Blank 

Document от инструменталното меню(фиг. 25). 
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Фиг. 25. Прозорец нов документ 

Вмъкване на обекти 

Вмъкване на картинки 

Вмъкване на картинка в текстов документ(фиг. 26) се осъществява като от 

меню Insert, подменю Picture се избира команда Clip Art… В дясната част 

на работното поле се отваря панел Insert Clip Art. Немерените картинки от 

категорията се визуализират. Вмъкването на картинка става с щракване 

върху нея или избор на команда Insert от контекстното меню. Когато 

картинката е активна около нея се появява правоъгълна рамка с водачи 

(малки квадратчета) в ъглите и в средите на страните, които дават 

възможност чрез влачене да се променят размерите й. 
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Фиг. 26. Вмъкване на картинка 

 

Създаване на ефектни надписи 

Текст може да бъде изписан по определен начин, като се използват 

предложени шаблони. Ако предварително е въведен, текстът се маркира и 

се избира от меню Insert, подменю Picture команда Word Art… (фиг. 27) 

 

Фиг. 27. Word Art 

Избира се желаният шаблон и се щраква върху ОК. 
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Създаване на таблици 

В текстов документ може да се вмъкне таблица, като от меню Table се 

избира подменю Insert и команда Table… Отваря се диалогов прозорец с 

име Insert Table. (фиг. 28) 

 

Фиг. 28. Вмъкване на таблица 

Маркират се необходимият брой редове и колони. Ширината на 

колоните и височината на редовете може да се променя чрез влачене на 

границите им в рулера. 

Вмъкване на обекти от инструменталното меню 

Групата бутони от инструменталното меню, служеща за вмъкване на 

обекти, е Drawing. За да се визуализира на екрана от меню View подменю 

Toolbars се поставя отметка пред Drawing. За разлика от останалите групи 

бутони стандартното й местоположение е под работния лист. Бутонът Auto 

Shapes предлага възможности за чертане на различни геометрични фигури. 

(фиг. 29) 



 
29 

 

Фиг. 29. Вмъкване на обекти 

Форматирането на документ 

Форматирането на документ е процес, при който се променят 

характеристиките на съдържанието на документа. Тези характеристики 

могат да се зададат преди въвеждането на съответния елемент или след 

като той е вече въведен. За да се форматира предварително въведен 

елемент, той трябва да се маркира. 

Форматиране на символи 

За промяна на шрифт, цвят, големина на символите и прилагане на 

различни ефекти върху тях от меню Format се избира команда Font…  

Форматиране на параграфи  

За промяна характеристиките на параграф от меню Format се избира 

команда Paragraph… 

Списъци 

За оформяне на списък се избира от меню Format команда Bullets 

and Numbering… 

Поставяне на рамка и фон 
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Поставяне на рака и фон се осъществява от меню Format с команда 

Borders and Shading… 

Многоколонен текст 

Многоколонен текст се задава от меню Format с команда Columns… 

Форматиране чрез бутони от инструменталното меню 

Групата бутони от инструменталното меню, служеща за форматиране, 

е Formatting. 

Форматиране на символи 

За промяна на шрифт, цвят, големина на символите и прилагане на 

различни ефекти върху тях от меню Home се избира команда Font…  

Отваря се диалогов прозорец с име Font, съдържащ следните 

страници:  

Страница с етикет Font със следните полета(фиг. 30): 

 

Фиг. 30. Форматиране на символи 

Font – за избор на шрифт;  
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Font style – за наклон и удебеляване;  

Size – за размер на символите;  

Font color – за цвят на символите; 

Underline style – за подчертаване;  

Effects – за прилагане на различни ефекти върху символите:  

Strikethrought – зачертаване на символи; 

Double strikethrought – двойно зачертаване на символи; 

Superscript – повдигане на символи над позицията на реда (горен 

индекс); 

Subscript – сваляне на символи под позицията на реда (долен индекс); 

Shadow - поставяне на сянка на символи; 

Outline – поставяне на контури на символи; 

Emboss – релефни символи; 

Engrave – гравирани символи; 

Small Caps – изписване с малки по размер главни букви; 

All Caps – изписване с главни букви; 

Hidden - дефиниране на скрити символи. 

В полето Preview могат да се видят задаваните формати. 

От страница с етикет Character Spacing се задава разстоянието между 

символите и позицията им в реда. 

От страница с етикет Text Effects могат да се изберат различни 

анимирани ефекти към текста. 

След като са зададени необходимите формати, се щраква върху бутон 

ОК. 

Форматиране на параграфи 

За промяна характеристиките на параграф от меню Home се избира 

команда Paragraph… Отваря се диалогов прозорец с име Paragraph, 

който сдържа две страници(фиг. 31): 
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Фиг. 31. Форматиране на параграфи 

Страница с етикет Indents and Spacing със следните полета: 

Alignment – за подравняване на параграфа: 

Left – ляво; 

Centered – центрирано; 

Right – дясно; 

Justified – двустранно (отляво и отдясно). 

Indentation – за отместване на параграфа спрямо границите на 

наборното поле: 

Left – отляво; 

Right – отдясно; 

Special  - с First Line се определя отстъп за първия ред, а с Hanging – 

отстъп на всички редове без първия. 
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Spacing – за определяне разстояния между параграфи и разстояния 

между редовете в параграфа: 

Before – между текущия и предишния параграф; 

After – между текущия и следващия параграф; 

Line spacing - между редовете в параграфа. 

Страница с етикет Line and Page Breaks със следните опции: 

Window/Orphan control – един ред от параграфа да не се разполага в 

началото или края на друга страница; 

Keep lines together – всички редове от параграфа да се разположат на 

една страница; 

Keep with next – текущият и следващият параграф да се разположат на 

една страница; 

Page break before – параграфът да се разположи в началото на нова 

страница. 

Списъци 

За оформяне на списък се избира от меню Home команда Bullets and 

Numbering… (фиг. 32) 

 

Фиг. 32. Вмъкване на номерация 

Прозорецът съдържа четири страници: 

Страница с етикет Bulleted – за номериране на списъка се използват 

специални символи. 



 
34 

Страница с етикет Numbered – номериране на списъка с цифри и 

букви. 

Страница с етикет Outline Numbered – йерархично номериране на 

списъка. 

Страница с етикет List Styles – други стилове за номериране на 

списъци. 

Поставяне на рамка и фон 

Поставяне на рамка и фон се осъществява от меню Format с команда 

Borders and Shading… Отваря се диалогов прозорец, съдържащ три 

страници(фиг. 33): 

Страница с етикет Border– за поставяне рамка на параграфа: 

Setting – за модела на рамката;  

Style – за вида на рамката; 

Width – за дебелината на линята; 

Color – за цвета на рамката. 

Страница с етикет Page Border – за поставяне рамка на страницата. 

Art – за избор на различни фигурки, които образуват рамката. 

 

Фиг. 33. Поставяне на рамки и граници 
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Страница с етикет Shading – за поставяне на фон. 

След като са избрани съответните рамка и фон, се потвърждава с 

щракване върху бутон ОК. 

Многоколонен текст се задава от меню Layout с команда Columns… 

(фиг. 34) Отваря се диалогов прозорец Columns. Избира се някоя от 

предложените възможности в полето Presets или се задава броят на 

колоните в Number of columns. При поставяне на отметка пред Line 

between колоните се разделят с линия. 

 

Фиг. 34. Вмъкване на колони 

С щракване върху OK се потвърждават зададените промени. 

Форматиране чрез бутони от инструменталното меню 

Групата бутони от инструменталното меню, служеща за форматиране, 

е Formatting. 

 Font и Font Size - Избор на шрифт и размер на 

символите 

 Bold - Удебеляване на символите  

 Italic – Накланяне на символите (курсив) 
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 Underline – Подчертаване на символите с една линия  

 - Избор на подравняване на текста: ляво (Align Left), 

центрирано (Center), дясно (Align Right) или двустранно (Justify) 

 - Numbering и Bullets - Номериране на списъци 

 - Decrease Indent и Increase Indent - Задаване на надстъпи и 

отстъпи на абзаца 

 - Borders – Поставяне на  рамки на маркираната част от 

таблицата 

 - Font Color – Промяна цвета на символите. 

Основни характеристики на лист 

Параметри на страница 

Основните характеристики на страницата са размери на наборното 

поле, ориентация на страница и размер на листа за печат. 

Параметрите на страницата се определят от меню File с команда Page 

Setup… Отваря се диалогов прозорец Page Setup (фиг. 35), съдържащ три 

страници: 

Страница с етикет Margins – за задаване pазмери на наборното поле и 

определяне на ориентация на страницата. В полето Margins се определят 

размерите на празните полета: 

Top – отгоре; 

Bottom – отдолу; 

Left – отляво; 

Right – отдясно. 

В полето Orientation се задава ориентация на страницата: 

Portrait– портретна (вертикална); 

Landscape – пейзажна (хоризонтална). 
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Фиг. 35. Параметри на страница 

От страница с етикет Paper в поле Paper size се определя формат на 

листа или неговите размери. 

В страница с етикет Layout се определя ширината и височината на 

полето за постоянно заглавие. 

В полето Apply to на всяка от страниците се задава към коя част от 

документа да се приложат настройките: 

Whole document – към целия документ; 

This point forward – от текущата позиция нататък. 

Номериране на страници 

Автоматично номериране на страниците се извършва от меню Insert с 

команда Page Numbers… (фиг. 36) 
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Фиг. 36. Номериране на страници 

В полето Position се избира вертикално местоположение на номера: 

Top of page – отгоре; 

Bottom of page – отдолу. 

В полето Alignment се избира хоризонталното местоположение: 

Left – вляво; 

Center – в средата; 

Right – вдясно; 

Inside – нечетните вляво, четните вдясно; 

Outside – четните вляво, нечетните вдясно. 

С поставянето на отметка в полето Show Number on First Page 

визуализира номер и на първата страница от документа. 

Постоянно заглавие  

Постоянното заглавие е текст, който се въвежда еднократно, но се 

поставя на всяка страница от документа в зависимост от избраната позиция 

над или под основния текст. Постоянно заглавие се добавя от меню View с 

команда Header and Footer… Появява се пунктиран правоъгълник, в 

който се въвежда заглавието. От лентата с икони под правоъгълника може 
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да се избере къде да бъде разположено: Header – отгоре или Footer – 

отдолу, да се добави дата, час и др. 

След като е въведено заглавието, се щраква върху Close от лентата с 

бутони, за да се затвори.  

Бележки под линия  

Бележките под линия представляват текст, който пояснява части от 

основния текст с помощта на препратки. 

Позиционира се точката на вмъкване след текста, който ще се 

пояснява и се задава от меню Insert, подменю Reference команда 

Footnote… Отваря се прозорец с име Footnote and Endnote.  

Преглед на документ 

За разглеждане на документа преди отпечатване се избира от меню 

File команда Print Preview или се щраква върху бутон  Print Preview от 

инструменталното меню. 

На екрана се извежда нов прозорец, в който в определен мащаб са 

изобразени една или няколко страници от документа.(фиг. 37) 

 

Фиг. 37. Преглед на документ 
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За изход от режима се щраква върху бутона за назад. 

Отпечатване на документ  

Отпечатването(фиг. 38) на документ преминава през три етапа: 

Задаване параметри на страниците за печат – от меню File с 

команда Page Setup…; 

Преглед на документа – от меню File с команда Print Preview; 

Отпечатване – от меню File с команда Print… 

Отваря се диалогов прозорец с име Print. 

В полето Page range се задават страниците, които трябва да се 

отпечатат: 

All-  всички страници в документа; 

Current Page - само текущата страница; 

Pages - изброени в списък страници от документа. Номерата на 

страниците се отделят със запетая, а група от последователни страници се 

задава с номер на първата, тире и номер на последната страница (напр. 5-

12). 

Selection - маркирана част от документа. 

 

Фиг. 38. Отпечатване 
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В полето Number of copies се задава броят на копията. Ако 

е  необходимо отпечатване на повече копия от един документ, може да се 

активира полето Collate, при което първо се комплектоват страниците на 

първия екземпляр, след това на втория и т.н. С бутон ОК се стартира 

отпечатването. 

2.2 Работа с електронни таблици 

Електронните таблици се използват за извършване на изчисления и 

графично представяне на данни. 

Електронната таблица Microsoft Excel е част от пакета Microsoft 

Office. 

След стартирането й (от Start/Programs/Microsoft Excel) се отваря 

основният прозорец на програмата. 

В заглавния ред на прозореца, разположен най-отгоре, е изписано 

името на програмата Microsoft Excel и името на текущия файл (Book1 е 

името на нов файл, който се отваря автоматично). Файлът в Excel се 

нарича още работна книга (Workbook). 

Под заглавния ред е разположено лентово (хоризонтално) меню. При 

щракване с мишката върху елемент от това меню се отваря списък с 

команди. 

Под хоризонталното меню е разположено инструментално меню, 

съдържащо бутони, илюстриращи най-често използваните команди. 

Настройването на инструменталното меню се извършва от меню View с 

команда Toolbars. 

Допълнителен елемент в прозореца е т.нар. редактиращ ред (Status 

bar). 

Следващият елемент на прозореца е работното поле, 

представляващо лист, разделен на колони и редове. Колоните са 

наименовани с главни букви от латинската азбука (първите 26 – с буквите 

от A до Z, 27 – с AA, 28 – с AB и т.н.). Редовете са номерирани с 
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последователни арабски цифри. При пресичането си редовете и колоните 

образуват клетки. Адресът на всяка клетка се определя от името на 

колоната и номера на реда, в който е разположена ( например B5 – 

клетката е в колона B, на 5 ред). 

Една от клетките е очертана с по-тъмна рамка от останалите. Тя се 

нарича активна клетка и в нея се въвеждат данните от клавиатурата. 

В лявата част на редактиращия ред се извежда адресът на активната 

клетка, а в дясната част – съдържанието й. 

Отдясно и отдолу под таблицата са разположени вертикален и 

хоризонтален плъзгач, даващи възможност да се разглеждат частите от 

листа, които не са видими. 

В отделни етикети под таблицата са изобразени листовете на 

работната книга – Sheet1, Sheet2, Sheet3 и т.н. 

Данните от клавиатурата се въвеждат в активната клетка. Въведените 

символи се виждат в редактиращия ред. За край на въвеждането се натиска 

клавиш Enter или се щраква в друга клетка. 

Маркиране на област от клетки  

Маркиране на съседни клетки  

I начин: С влачене – при натиснат ляв бутон на мишката от първата 

клетка се влачи до последната. 

II начин: Активира първата клетка, като се щраква с мишката в нея, 

натиска се клавиш Shift и се щраква в последната клетка от областта. 

III начин: С помощта на стрелките от клавиатурата при 

натиснат клавиш Shift. 

Маркиране на несъседни клетки – активира се първата клетка, 

задържа се натиснат клавиш Ctrl и се щраква в останалите клетки. 

Маркиране на цяла колона– щраква се върху името на колоната. 

Маркиране на цял ред– щраква се върху номера на реда. 



 
43 

Маркиране на цялата таблица– щраква се върху празния бутон в 

пресечната точка на реда с имената на колоните и стълба с номерата на 

редовете. 

Въвеждане на серии 

Въвеждане на серии от данни с мишка 

При придвижване на показалеца на мишката върху малкото квадратче 

(манипулатор) в долния десен ъгъл на активната клетка, той се променя в 

тънко кръстче (+). 

Серии от еднакви данни се въвеждат, като се въведе стойността в 

активната клетка и при натиснат ляв бутон на мишката се влачи 

манипулаторът в една от четирите посоки. 

Аритметична прогресия с разлика 1се въвежда като се въведе 

началната стойност в активната клетка, задържи се натиснат клавиш Ctrl и 

се влачи манипулаторът. 

Аритметични прогресии с произволна разлика се създават, като се 

въведат първият и вторият елемент в две съседни клетки, маркират се 

двете клетки и се влачи манипулаторът. 

Въвеждане на серии от данни с команда  

Първият елемент на серията се въвежда в активната клетка. Маркират 

се съседните клетки, в които ще се получат следващите елементи и се 

избира от меню Edit подменю Fill. Съдържанието на активната клетка се 

въвежда в маркираните клетки с командите Down, Right, Up, Left – така се 

въвежда серия от еднакви данни. 

При избор на команда Series се отваря диалогов прозорец Series, чрез 

който могат да се въвеждат аритметична и геометрична прогресия и дати. 

Съставяне на собствени серии 

От меню Tools се избира командата Options… 

Подреждане на листове в работна книга: 
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Активиране на листове – по подразбиране е активен лист Sheet1, за 

да се активира друг, е необходимо да се щракне върху неговия етикет 

(името му). 

Добавяне на листове – от меню Insert се избира команда Worksheet. 

Изтриване на листове – активира се листът и се избира от меню Edit 

команда Delete Sheet. 

Преименуване на листове – от меню Format се избира Sheet и 

Rename. Изтрива се старото и се въвежда новото име. 

Преместване и копиране на листове: 

В същата работна книга: 

Преместване – с влачене на етикета (името) на листа в реда с имената 

на листовете. 

Копиране – задържа се натиснат клавиш Ctrl и името на листа се 

влачи в реда с имената на листовете. Копието има същото име и след него 

в скоби се добавя 2 (Sheet 1 (2)). 

В нова или друга работна книга: 

Щраква се върху името на листа и се избира от меню Edit команда 

Move or Copy Sheet… 

Добавяне на клетки  

Маркират се толкова съседни клетки, колкото трябва да се добавят и 

се задава Insert Cells…  

Изтриване на клетки 

Маркират се клетките, които трябва да се изтрият и се избира от меню 

Edit команда Delete…  

Добавяне и изтриване на редове и колони 

Добавяне– маркират се толкова реда (колони), колкото трябва да се 

добавят и се избира от меню Insert команда Rows (команда Columns). 

Изтриване – маркират се и се избира от меню Edit команда Delete. 

Промяна ширината на колона 



 
45 

От меню Format подменю Column с команда Width... 

Промяна на ширината може да се извърши и като се влачи с мишката 

дясната граница на името на колоната при натиснат ляв бутон или се 

щракне двукратно върху тази граница. 

Промяна височината на ред 

От меню Format с подменю Rows с команда Height…  

Друг начин за промяна е като се посочи с мишката по долната граница 

на номера на реда и се влачи нагоре и надолу при натиснат ляв бутон или 

се щракне двукратно върху тази граница.  

Запаметяване (съхраняване) на работна книга като файл 

Запаметяването на електронна таблица се осъществява като от меню 

File се избира команда Save As…  

Microsoft Excel автоматично поставя разширение на файла xls. 

Зареждане (отваряне) на съществуващ файл  

От меню File се избира команда Open…  

Създаване (отваряне) на нова работна книга (файл) 

От меню File се избира команда New… и се избира Blank Workbook. 

Предназначение и структура на електронна таблица 

Електронните таблици се използват за извършване на изчисления и 

графично представяне на данни. Основно предимство на електронните 

таблици е възможността за пресмятане на числови данни с помощта на 

формули. Потребителят може сам да съставя такива или да използва 

предложените от програмата вградени функции. При промяна на данните 

формулите или функциите автоматично се преизчисляват. 

Всяка таблица може да се оформи по различен начин в зависимост от 

вкуса и желанието на потребителя. 

Предлаганата възможност за графично представяне на данни (чрез 

диаграми) помага за бързо и лесно анализиране и прогнозиране на процеси 

и явления. 
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Електронната таблица Microsoft Excel (фиг. 39)е част от пакета 

Microsoft Office.  

След стартирането й (от Start/Programs/Microsoft Excel) се отваря 

основният прозорец на програмата. 

 

Фиг. 39. Microsoft Excel 

В заглавния ред на прозореца, разположен най-отгоре, е изписано 

името на програмата Microsoft Excel и името на текущия файл (Book1 е 

името на нов файл, който се отваря автоматично). Файлът в Excel се 

нарича още работна книга (Workbook). 

Под заглавния ред е разположено лентово (хоризонтално) меню. При 

щракване с мишката върху елемент от това меню се отваря списък с 

команди.  

Под хоризонталното меню е разположено инструментално меню, 

съдържащо бутони, илюстриращи най-често използваните команди. 

Настройването на инструменталното меню се извършва от меню View с 

команда Toolbars. Поставянето на отметка пред съответната група 

предизвиква появата й върху екрана. 
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Допълнителен елемент в прозореца е т.нар. редактиращ ред (Status 

bar).  

Следващият елемент на прозореца е работното поле, 

представляващо лист, разделен на колони и редове. Колоните са 

наименовани с главни букви от латинската азбука (първите 26 – с буквите 

от A до Z, 27 – с AA, 28 – с AB и т.н.). Редовете са номерирани с 

последователни арабски цифри. При пресичането си редовете и колоните 

образуват клетки. Адресът на всяка клетка се определя от името на 

колоната и номера на реда, в който е разположена ( например B5 – 

клетката е в колона B, на 5 ред). 

Една от клетките е очертана с по-тъмна рамка от останалите. Тя се 

нарича активна клетка и в нея се въвеждат данните от клавиатурата. 

В лявата част на редактиращия ред се извежда адресът на активната 

клетка, а в дясната част – съдържанието й. 

Отдясно и отдолу под таблицата са разположени вертикален и 

хоризонтален плъзгач, даващи възможност да се разглеждат частите от 

листа, които не са видими. 

В отделни етикети под таблицата са изобразени листовете на 

работната книга – Sheet1, Sheet2, Sheet3 и т.н. 

Въвеждане на данни 

Данните от клавиатурата се въвеждат в активната клетка. Въведените 

символи се виждат в редактиращия ред. За край на въвеждането се натиска 

клавиш Enter, щраква се върху бутон  Enter  в редактиращия ред или се 

щраква в друга клетка. 

Маркиране на област от клетки  

Маркиране на съседни клетки  

I начин: С влачене – при натиснат ляв бутон на мишката от първата 

клетка се влачи до последната. 
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II начин: Активира се първата клетка, като се щраква с мишката в нея, 

натиска се клавиш Shift и се щраква в последната клетка от областта. 

III начин: С помощта на стрелките от клавиатурата при 

натиснат клавиш Shift. 

Маркиране на несъседни клетки – активира се първата клетка, 

задържа се натиснат клавиш Ctrl и се щраква в останалите клетки. 

Маркиране на цяла колона– щраква се върху името на колоната. 

Маркиране на цял ред– щраква се върху номера на реда. 

Маркиране на цялата таблица– щраква се върху празния бутон в 

пресечната точка на реда с имената на колоните и стълба с номерата на 

редовете. 

Въвеждане на серии 

Въвеждане на серии от данни с мишка 

При придвижване на показалеца на мишката върху малкото квадратче 

(манипулатор) в долния десен ъгъл на активната клетка той се променя в 

тънко кръстче (+). 

Серии от еднакви данни се въвеждат, като се въведе стойността в 

активната клетка и при натиснат ляв бутон на мишката се влачи 

манипулаторът в една от четирите посоки. Съдържанието на активната 

клетка се въвежда в съседните клетки. 

Аритметична прогресия с разлика 1 се въвежда, като се въведе 

началната стойност в активната клетка, задържи се натиснат клавиш Ctrl и 

се влачи манипулаторът. Показалецът на мишката се променя в две 

кръстчета (++). Когато кръстчетата се влачат надолу или надясно се 

въвежда нарастваща аритметична прогресия, а вляво и нагоре - 

намаляваща. 

Аритметични прогресии с произволна разлика се създават, като се 

въведат първият и вторият елемент в две съседни клетки, маркират се 

двете клетки и се влачи манипулаторът. 
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Въвеждане на серии от данни с команда 

Първият елемент на серията се въвежда в активната клетка. Маркират 

се съседните клетки, в които ще се получат следващите елементи и се 

избира от меню Edit подменю Fill. Съдържанието на активната клетка се 

въвежда в маркираните клетки с командите Down, Right, Up, Left – така се 

въвежда серия от еднакви данни. 

При избор на команда Series се отваря диалогов прозорец Series. (фиг. 

40) 

 

Фиг. 40. Серии 

От полето Type се избира видът на серията: 

Linear– за въвеждане на аритметична прогресия; 

Growth – за въвеждане на геометрична прогресия; 

Date – за въвеждане на дата. 

От  Date Unit се избира опция Day – за промяна на деня, Weekday – в 

серията се включват само работните дни от понеделник до петък, Month – 

за промяна на месеца, Year – за промяна на годината. 



 
50 

Разликата в аритметичната прогресия или произведението в 

геометричната прогресия се определя в полето Step Value, а последната 

стойност в серията се определя в полето Stop Value (може и да е празно). 

Редактиране на таблица 

Подреждане на листове в работна книга 

Активиране на листове – по подразбиране е активен лист Sheet1, за 

да се активира друг, е необходимо да се щракне върху неговия етикет 

(името му). 

Добавяне на листове – от меню Insert се избира команда Worksheet. 

Новият лист има име Sheet със следващия пореден номер след последния. 

Изтриване на листове – активира се листът и се избира команда 

Delete Sheet. 

Преименуване на листове – с десен бутон на мишката върху 

активния Sheet, се избира Rename. 

Преместване и копиране на листове: 

В същата работна книга: 

Преместване – с влачене на етикета (името) на листа в реда с имената 

на листовете. 

Копиране – задържа се натиснат клавиш Ctrl и името на листа се 

влачи в реда с имената на листовете. Копието има същото име и след него 

в скоби се добавя 2 (Sheet 1 (2)). 

В нова или друга работна книга: 

Щраква се върху името на листа и се избира команда Move or Copy 

Sheet… Отваря се диалогов прозорец Move or Copy, в който има две 

полета (фиг. 41). 
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Фиг. 4. Преместване и копиране на лист 

Името на работната книга, в която ще се премести листът, се избира 

от списъка под To Book (за нова книга се избира new book). Мястото на 

преместения лист в избраната работна книга се избира от списъка под 

Before sheet. 

За копиране на лист се извършват всички действия като при 

преместване, но се активира Create a Copy в диалоговия прозорец Move or 

Copy. 

Добавяне на клетки 

Маркират се толкова съседни клетки, колкото трябва да се добавят и 

се задава Insert  Cells… Отваря се прозорец с име Insert, в който се избира 

посоката, в която да се изместят клетките: 

Shift cells right – клетките да се изместят надясно; 

Shift cells down – клетките да се изместят надолу. 

При избор на Entire row или Entire column се добавя съответно цял 

ред или цяла колона. 



 
52 

Изтриване на клетки 

Маркират се клетките, които трябва да се изтрият и се избира команда 

Delete… Отваря се прозорец Delete, в който се избира посоката (left– 

наляво, up - нагоре) за преместване на съседните клетки. 

Добавяне и изтриване на редове и колони 

Добавяне – маркират се толкова реда (колони), колкото трябва да се 

добавят и се избира от меню Insert команда Rows (команда Columns). 

Изтриване – маркират се и се избира от меню Edit команда Delete. 

Промяна ширината на колона 

За да се промени ширината на колона от таблицата, тя трябва да е 

маркирана или да е активна поне една клетка от нея. 

От меню Format подменю Column с команда Width се променя 

ширината. 

С команди Hide и Unhide съответно се скрива и показва колоната. 

С команда AutoFit Selection ширината на колоната се наглася 

автоматично спрямо най-дългите данни в нея. 

Промяна на ширината може да се извърши и като се влачи с мишката 

дясната граница на името на колоната при натиснат ляв бутон или се 

щракне двукратно върху тази граница. 

С команда Standart Width... се променя стандартната ширина. 

Промяна височината на ред 

За да се промени височината на ред от таблицата, той трябва да е 

маркиран или да е активна поне една клетка от него. 

От меню Format подменю Rows с команда Height… се променя 

височината на реда. 

С команда AutoFit височината на реда се наглася според най-високия 

символ в него. 
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Друг начин за промяна е като се посочи с мишката по долната граница 

на номера на реда и се влачи нагоре и надолу при натиснат ляв бутон или 

се щракне двукратно върху тази граница. 

С команди Hide и Unhide съответно се скрива и показва редът. 

Запаметяването на електронна таблица се осъществява, като от меню 

File се избира команда Save As… 

Отваря се диалогов прозорец с име Save As. В полето Save in се 

избира къде да се запамети файлът, а във Filename се въвежда името му  и 

се щраква върху Save. 

Microsoft Excel автоматично поставя разширение на файла xls. 

За да се запаметят корекции в работната книга, която веднъж е 

съхранена, се щраква върху бутон  Save от инструменталното меню или 

от меню File се избира команда Save. 

При опит да се затвори програмата, без да бъде запаметен файлът, на 

екрана се появява съобщение с въпрос дали файлът да се съхрани. 

Избор на Yes предизвиква отваряне на прозорец Save As. При 

щракване върху No програмата се затворя, без да се съхрани файлът. 

Зареждане (отваряне) на съществуващ файл 

От меню File се избира команда Open… или от инструменталното 

меню се щраква върху бутон  Open. 

Отваря се диалогов прозорец с име Open. 

Посочва се файлът или в полето File name се въвежда името му и се 

щраква върху бутон Open. 

Създаване (отваряне) на нова работна книга (файл)  

От меню File се избира команда New… В дясната част на работното 

поле се отваря панел с име New Workbook, от който се избира Blank 

Workbook. Същото действие изпълнява и бутонът   New от 

инструменталното меню. 
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Оформяне съдържанието на клетки 

Според стандартните настройки всички клетки в електронните 

таблици Microsoft Excel са форматирани по еднакъв начин. 

Важно е преди задаване на команда за форматиране да се активира 

(маркира) съответната клетка (област от клетки). 

Оформяне съдържанието (форматирането) (фиг. 42 и 43) на клетки се 

осъществява с избор от меню Format на команда Cells… 

Диалоговият прозорец Format Cells съдържа следните шест страници: 

Страница с етикет Number – за избор на числов формат. 

По подразбиране за оформяне на числа се прилага формат General. 

Той дава възможност числата да се представят като цели, с десетична 

запетая или в експоненциален формат (например 50.2Е-3, което е 50.2х10-

3). 

 

Фиг. 42. Форматиране на клетки 
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Останалите типове числови формати са: 

Number – числа (в полето Decimal places се задава броят на знаците 

след десетичната запетая); 

Currency– парична стойност; 

Accounting – счетоводен; 

Date – дата; 

Time– час; 

Percentage – процент; 

Fraction – дроб; 

Scientific– научен (експоненциален формат); 

Text – текст; 

Special – специален (в зависимост от избрано местоположение); 

Custom – предлага възможност за избор между различни формати, 

описани с шаблони. 

В полето Sample се показва как изглеждат данните в избрания формат. 

Страница с етикет Alignment – за подравняване съдържанието на 

клетки. 

 

Фиг. 43. Форматиране на клетки 



 
56 

В полетата Horizontal и Vertical се определя вертикалното и 

хоризонталното местоположение на данните в клетките. 

Активирането на Wrap Text дава възможност дълги текстове да се 

изобразяват в една клетка на няколко реда. 

Активирането на Merge cells служи за обединяване на клетки - 

съответства на бутон  Merge and Center от инструменталното меню. 

От полето Orientation се избира ориентацията на данните в клетките. 

При избор на правоъгълното поле пред “часовника” символите се изписват 

един под друг. С помощта на “часовника” може да се зададе наклон или в 

полето Degrees да се въведат градуси на наклона. 

Страница с етикет Font (фиг. 40)– за избор на шрифт, размер, цвят, 

подчертаване на символите. 

 

Фиг. 44. Вид на символите  
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Font – за избор на шрифт; 

Font style – за наклон и удебеляване; 

Size – за размер на символите; 

Underline – за подчертаване; 

Color – за цвят на символите; 

Effects – за прилагане на различни ефекти върху символите: 

Strikethrought – зачертаване на символи; 

Superscript – повдигане на символи над позицията на реда (горен 

индекс); 

Subscript – сваляне на символи под позицията на реда (долен индекс). 

Страница с етикет Border – за поставяне на рамки на клетките(фиг. 

45). 

 

Фиг. 45. Рамки на клетки 

Избира се кои рамки да се поставят, какъв да е видът и цветът им. 
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Страница с етикет Patterns– за избор на цвят за запълване на 

клетки(фиг. 46). 

 

Фиг. 46. Запълване на клетки 

Страница с етикет Protection – за защита. (Необходимо е от меню 

Tools, подменю Protection да се избере съответна команда за защита на 

цял лист или работна книга.) 

Потвърждаването на всички промени става с щракване върху бутон 

ОК. 

Автоматично форматиране (фиг. 47) – от меню Format се избира 

команда Auto Format… 
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Фиг. 47. Автоматично попълване 

Избира се вариант от посочените и се щраква върху ОК. 

Форматиране чрез бутони от инструменталното меню 

Групата бутони от инструменталното меню, служеща за форматиране, 

е Formatting. За да се визуализира на екрана, от меню View подменю 

Toolbars се поставя отметка пред Formatting. 

  Font и Font Size - Избор на шрифт и размер на 

символите 

   Bold - Удебеляване на символите  

  Italic – Накланяне на символите (курсив) 

  Underline – Подчертаване на символите с една линия  

 - Избор на подравняване на текста: ляво (Align Left), 

центрирано (Center) или дясно (Align Right)  

  Marge and Center – Обединяване на маркирани клетки 



 
60 

  Currency – Добавяне на  знак за валута към числа 

  Percent Style – Преобразуване на числа в проценти 

  Comma Style – Поставяне на десетична запетая 

  Increase Decimal – Увеличаване броя на десетичните разреди 

след запетаята 

  Decrease Decimal – Намаляване броя на десетичните разреди след 

запетаята 

  Borders – Поставяне на рамки на маркираната част от таблицата 

  Fill Color – Поставяне на фон 

   Font Color – Промяна на цвета на символите 

Редактиране на данни 

За да се редактира съдържание на клетка, е необходимо да се щракне 

два пъти бързо с ляв бутон на мишката върху нея. Появява се курсорът и 

по познатите начини може да се добавя или изтрива част от съдържанието 

й. 

Друг начин е да се активира клетката и да се използва редактиращият 

ред. При еднократно щракване в него се появява курсорът и са възможни 

корекции. 

Съдържанието на активната клетка (маркираните клетки) се изтрива 

при натискане на клавиш Delete. 

Преместване съдържанието на клетки 

1. Маркират се клетките, чието съдържание трябва да се премести; 

2. Избира се от меню Edit команда Cut или бутон  Cut (Ctrl+X);  

3. Посочват се клетките, в които трябва да се премести; 

4. Избира се от меню Edit команда Paste или бутон  Paste (Ctrl+V).  
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Друг начин за преместване е като се посочи с показалеца на мишката 

върху рамката на активната клетка, така че да се промени в стрелка и при 

натиснат ляв бутон се извлачи до новото място. 

Копиране съдържанието на клетки 

1. Маркират се клетките, чието съдържание трябва да се копира; 

2. Избира се от меню Edit команда Copy или бутон  Copy (Ctrl+C); 

3. Посочват се клетките, в които трябва да се копира; 

4. Избира се от меню Edit команда Paste или бутон  Paste (Ctrl+V).  

Изчистване съдържанието на клетки 

Маркират се клетките и се избира от меню Edit подменю Clear и 

команда: 

All – за изтриване на  съдържанието и премахване на форматирането; 

Formats – за премахване на форматирането; 

Contents – за изтриване на съдържанието.  

Търсене и заместване на данни 

За търсене на данни в таблица от меню Edit се избира команда 

Find…  

Отваря се прозорец с име Find and Replace. В полето Find What на 

страница с етикет Find се въвеждат търсените данни и се щраква върху 

бутон Find Next. 

Клетката, съдържаща търсените данни, се активира. Повторно 

натискане на бутон Find Next предизвиква ново търсене и ако на друго 

място бъдат намерени същите данни, ще бъде активирана съдържащата ги 

клетка. 

От страница с етикет Replace (Edit/Replace…) данните могат да 

бъдат заместени с други. Старите данни се въвеждат в полето Find what, а 

тези, с които да бъдат заместени, в Replace with, след което се щраква 

върху бутон Replace.(фиг. 48) 
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Фиг. 48. Заменяне на данни 

Сортиране на данни 

Списъкът е последователност от редове с еднотипни данни. Първият 

ред на списък съдържа надписи (етикети) за данните в отделните колони. 

За да се сортира списък, се активира клетка от него и от меню Data се 

избира команда Sort... (фиг. 49)  

В полето Sort by на отворилия се прозорец Sort се избира етикетът 

(името) на колоната, по която ще се сортира списъкът. Задава се и редът на 

сортиране: 

Ascending – сортиране в нарастващ ред; 

Descending – сортиране в намаляващ ред. 
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Фиг. 49. Сортиране на данни 

За сортиране по втора колона е необходимо етикетът (името) й да се избере 

в полето Then by.  

При потвърждаване с щракване върху ОК елементите в списъка се 

подреждат по зададения начин. 

Бутоните от инструменталното меню  Sort Ascending и  Sort 

Descending предлагат по-лесен начин за сортиране на данни във възходящ 

и в низходящ ред. 

Адреси на клетки  

Относителният адрес на клетката се състои от името на колоната и 

номера на реда (A5). 

Абсолютните адреси се записват със знак $ пред името на колоната и 

номера на реда (например $B$7). 

Смесен адрес е този, при който знакът $ е поставен само пред името 

на колоната или само пред номера на реда (например $C5 или C$5). 
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За задаване на адрес от друг лист на същата работна книга пред адреса 

на клетката се добавя името на листа, отделен със знака ! (например 

Sheet3!B2). 

При използване на адрес от друг файл на Microsoft Excel (външен 

адрес) в адреса се включва и името на файла, заградено с квадратни скоби 

(например [spravka]Sheet3!B2). 

За задаване на област от последователни клетки се записва адресът на 

първата клетка, знак двоеточие и адресът на последната клетка (например 

D1:D10). 

Аритметични операции  

Основните аритметични оператори, използвани в електронна 

таблица, са: 

+ - събиране; 

- - изваждане; 

* - умножение; 

/ - деление; 

^ - повдигане на степен; 

Резултатът от действието на тези оператори е число. Приоритетът на 

аритметичните оператори е както в математиката – степенуване, 

умножение и деление, събиране и изваждане. 

Използват се и оператори за сравнение: 

= - равно; 

> - по-голямо; 

< - по-малко; 

>= - по-голямо или равно; 

<= - по-малко или равно; 

<> - различно. 

Резултатът от действието на операторите за сравнение е логическа 

стойност – True (вярно) и False (невярно). 



 
65 

Съставяне на формули  

Съставянето на формула започва с въвеждане на знак= (равно), след 

него се изписва съдържанието на формулата и приключва с натискане на 

клавиш Enter. 

Формула може да се копира чрез влачене на манипулатора на 

клетката, в която е записана. В случай, че във формулата са използвани 

относителни адреси, те автоматично се изменят в зависимост от посоката 

на движение. При смесени адреси се запазва елементът от адреса, пред 

който е поставен знак $. Абсолютните адреси не се променят. 

Вградените функции представляват сложни формули, които са 

записани с определено име. Извикването им става от меню Insert с 

команда Function... 

Вградени функции  

SUM – пресмята сумата от стойностите на посочените клетки; 

AVERAGE – връща средноаритметичната стойност; 

IF – проверява дали е изпълнено логическото условие и в зависимост 

от това отпечатва стойността на изход вярно или невярно; 

COUNT - преброява клетките, чиито стойности са числови; 

MAX – връща максималната стойност от зададените клетки.  

SUMIF – сумира стойностите на клетките, отговарящи на критерий; 

РМТ – определя размера на периодичните плащания; 

MOD – дава остатъка при делението; 

ABS – връща абсолютната стойност на числото; 

MMULT – пресмята произведение на две числа;  

PRODUCT – пресмята произведение на числа. 

Адреси на клетки 

Относителният адрес на клетката се състои от името на колоната и 

номера на реда (A5). 
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Абсолютните адреси се записват със знак $ пред името на колоната и 

номера на реда (например $B$7). 

Смесен адрес е този, при който знакът $ е поставен само пред името 

на колоната или само пред номера на реда (например $C5 или C$5). 

За задаване на адрес от друг лист на същата работна книга пред адреса 

на клетката се добавя името на листа, отделен със знака ! (например 

Sheet3!B2). 

При използване на адрес от друг файл на Microsoft Excel (външен 

адрес) в адреса се включва и името на файла, заградено с квадратни скоби 

(например [spravka]Sheet3!B2). 

За задаване на област от последователни клетки се записва адресът на 

първата клетка, знак двоеточие и адресът на последната клетка (например 

D1:D10). 

Въвеждане на формули 

Аритметични операции 

Основните аритметични оператори, използвани в електронна 

таблица, са: 

+ - събиране; 

+ - изваждане; 

* - умножение; 

/ - деление; 

^ - повдигане на степен; 

Резултатът от действието на тези оператори е число. Приоритетът на 

аритметичните оператори е както в математиката – степенуване, 

умножение и деление, събиране и изваждане. 

Използват се и оператори за сравнение: 

= - равно; 

> - по-голямо; 

< - по-малко; 
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>= - по-голямо или равно; 

<= - по-малко или равно; 

<> - различно. 

Резултатът от действието на операторите за сравнение е логическа 

стойност – True (вярно) и False (невярно).  

Съставяне на формули 

Съставянето на формула започва с въвеждане на знак= (равно), след 

него се изписва съдържанието на формулата и приключва с натискане на 

клавиш Enter или щракване върху бутон  Enter в редактиращия ред. 

Във формулите могат се използват само кръгли скоби. 

Характерно при съставяне на формули е използването на адреси на 

клетки. За да се въведе адрес на клетка, е възможно да се използва 

клавиатурата или да се щракне в съответната клетка (адресът й 

автоматично се вмъква във формулата). Формула може да се копира чрез 

влачене на манипулатора на клетката, в която е записана. В случай, че във 

формулата са използвани относителни адреси, те автоматично се изменят в 

зависимост от посоката на движение. При смесени адреси се запазва 

елементът от адреса, пред който е поставен знак $. Абсолютните адреси не 

се променят. 

Вградени функции  

Вградените функции представляват сложни формули, които са 

записани с определено име. Извикването им става от меню Insert с 

команда Function… или с бутон  Insert Function от редактиращия ред. 

Отваря се диалогов прозорец Insert Function с три полета. 

В полето Search for a function може да се даде кратко описание на 

желаното действие и да се щракне върху бутон Go (не е задължително). В 

списъка Or select a category се избира типът на функцията (Most Recently 

Used – най-често използвани напоследък). От списъка Select a function се 

избира името на функцията.  Една от най-често използваните функции е за 
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намиране на сума(с бутон  AutoSum автоматично се въвежда 

функцията Sum). При маркиране на част от колона (част от ред) и 

използване на бутон AutoSum Microsoft Excel изчислява сумата от 

маркираните клетки и я записва под (в дясно от) тях. 

Вградени функции  

SUM – пресмята сумата от стойностите на посочените клетки; 

AVERAGE – връща средноаритметичната стойност; 

IF – проверява дали е изпълнено логическото условие и в зависимост 

от това отпечатва стойността на изход вярно или невярно; 

COUNT - преброява клетките, чиито стойности са числови; 

MAX – връща максималната стойност от зададените клетки. 

SUMIF – сумира стойностите на клетките, отговарящи на критерий; 

РМТ – определя размера на периодичните плащания; 

MOD – дава остатъка при делението; 

ABS – връща абсолютната стойност на числото; 

MMULT – пресмята произведение на две числа; 

PRODUCT – пресмята произведение на числа. 

Диаграмите се използват за графично представяне на данни от 

таблици. Чрез диаграми лесно могат да се сравняват стойности и бързо да 

се анализират данни. Основен елемент на графично представяните данни е 

точката – стойността на една клетка от таблицата. Стойностите на 

клетките от един ред (колона) образуват серия. В диаграмата всяка серия 

се представя по определен начин (например с един цвят). 

За пояснение на цвета и имената на отделните серии в диаграмата се 

използва легенда (Legend). 

Всяка промяна в данните от таблицата се отразява в диаграмата. 

Видове диаграми 

Основните видове диаграми са: линейна, стълбовидна, кръгова, 

площна и функционална диаграма. 
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Създаване на диаграма  

Маркира се областта от таблицата, която съдържа данни за диаграмата 

и се избира от меню Insert команда Chart… 

Промяна типа на диаграмата – щраква се един път с десния бутон 

върху диаграмата и от появилото се меню се избира Chart type. 

Оформяне зоната на диаграмата -  щраква се с десния бутон на 

мишката близо до външната рамка, така че маркиращите квадратчета да 

включват всички елементи на диаграмата. Избира се Format Chart Area…  

Оформяне зоната на графичната част – щраква се с десния бутон на 

мишката в близост до сериите. Маркиращите квадратчета включват 

площта, ограничена от осите. Избира се команда Format Plot Area… 

Оформяне на серии и точки – щраква се с десния бутон на мишката 

върху серията, избира се Format Data Series… 

Изтриване на серии и точки от диаграма 

Изтриват се стойностите на клетките в работния лист. 

Създаване на диаграма 

Диаграмите се използват за графично представяне на данни от 

таблици. Чрез диаграми лесно могат да се сравняват стойности и бързо да 

се анализират данни. 

Основен елемент на графично представяните данни е точката – 

стойността на една клетка от таблицата. Стойностите на клетките от един 

ред (колона) образуват серия. В диаграмата всяка серия се представя по 

определен начин (например с един цвят). 

За пояснение на цвета и имената на отделните серии в диаграмата се 

използва легенда (Legend). 

Всяка промяна в данните от таблицата се отразява в диаграмата. 

Видове диаграми 

Основните видове диаграми са: 
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1. линейна – подходяща за показване на промени на данните през 

различни интервали; 

2. стълбовидна – използва се при сравнение на отделни серии; 

3. кръгова – изобразява една серия и илюстрира пропорциите на 

отделните й части; 

4. площна – подобна на линейната, но показва количеството на 

промените; 

5. функционална – илюстрира свързани стойности от две или повече 

серии. 

Създаване на диаграма    

Маркира се областта от таблицата, която съдържа данни за диаграмата 

и се избира от меню Insert команда Chart… (фиг.50) или се щраква върху 

бутон  Chart Wizard от инструменталното меню. Отваря се диалогов 

прозорец Chart Wizard – Step 1 of 4 – Chart Type.  

 

Фиг. 50. Вмъкване на графики и диаграми 

Оформяне на диаграма  

Разположението на диаграмата върху съответния лист може да се 

промени – при активиране на диаграмата и влачене при натиснат ляв бутон 

на мишката (или с преместване в друг лист). Видът, цветовите гами, 
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размерите и останалите характеристики на диаграмите също могат да 

бъдат променяни от потребителя. За целта трябва да се избере съответният 

елемент от диаграмата. 

Промяна типа на диаграмата – щраква се един път с десния бутон 

върху диаграмата и от появилото се меню се избира Chart type. Отваря се 

прозорец с име Chart type, в който се избира желаният тип и се 

потвърждава с щракване върху бутон ОК. 

Оформяне зоната на диаграмата -  щраква се с десния бутон на 

мишката близо до външната рамка, така че маркиращите квадратчета да 

включват всички елементи на диаграмата. Избира се Format Chart Area… 

От този прозорец има възможност да се промени рамката й, цветът на 

площта й, шрифтът и др. Щраква се върху ОК за потвърждаване на 

промените. 

Оформяне зоната на графичната част – щраква се с десния бутон на 

мишката в близост до сериите. Маркиращите квадратчета включват 

площта, ограничена от осите. Избира се команда Format Plot Area… 

Диалоговият прозорец предлага избор на цвят и поставяне на рамки. След 

направените промени се щраква върху ОК. 

Оформяне на серии и точки – щраква се с десния бутон на мишката 

върху серията и се избира Format Data Series… Диалоговият прозорец 

предлага възможност за избор на рамки и цвят на сериите и точките. След 

задаването им се щраква върху ОК. 

Изтриване на серии и точки от диаграма 

Изтриват се стойностите на клетките в работния лист. 

Отпечатването на таблица преминава през три етапа:  

1. Задаване параметри на страниците за печат – от меню File с 

команда Page Setup… 

От страница с етикет Page се задава ориентацията на страницата и се 

избира размер на листа, върху който ще се отпечатва. 
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От страница с етикет Margins се определят празните (белите) полета 

и размерът на полетата за постоянно заглавие. 

От страница с етикет Header/Footer се въвеждат постоянни заглавия. 

От страница с етикет Sheet се определя съдържанието на 

отпечатваната област. 

2. Преглед на документа – за разглеждане на таблицата преди 

отпечатване се избира от меню File команда Print Preview. 

3. Отпечатване – от меню File се избира команда Print… 

Диаграмите, разположени в работния лист, могат да се отпечатат 

заедно с таблиците. 

Отпечатване на диаграми 

За да се отпечата само диаграмата, е необходимо тя да се активира. 

Избира се от меню File команда Page Setup. На мястото на страница с 

етикет Sheet се появява страница с етикет Chart. 

При щракване върху бутон Print се отваря диалогов прозорец Print, 

чрез който диаграмата може да се отпечата. 

Работната книга (файлът в Microsoft Excel) съдържа определен брой 

листове. Настройките за отпечатване на всеки лист се задават отделно. 

Отпечатването на таблица преминава през три етапа: 

1. Задаване параметри на страниците за печат – от меню File с 

команда Page Setup…( Фиг. 51) 

От страница с етикет Page се избира ориентацията на страницата 

Portrait– портретна (вертикална) или Landscape – пейзажна 

(хоризонтална). 
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Фиг. 51. Параметри на страница 

От полето Paper size (фиг. 52) се избира размер на листа, върху който 

ще се отпечатва.  

От страница с етикет Margins се определят празните (белите) полета 

(Top – отгоре, Bottom – отдолу, Left – отляво и Right – отдясно) и размерът 

на полетата за постоянно заглавие (Header и Footer). 

 

Фиг. 52. Размери на работния лист 
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Полето Center on page дава възможност за хоризонтално 

(Horizontally) и вертикално (Vertically) подравняване на таблицата спрямо 

листа. 

От страница с етикет Header/Footer (фиг. 53)се въвеждат постоянни 

заглавия. 

 

Фиг. 53. Вмъкване на горно и долно поле 

Чрез бутон Custom Header… (Footer…) се определя 

местоположението и съдържанието му. 

За отпечатване на номерата на страниците в постоянното заглавие 

трябва да се включи бутон  , което предизвиква поява на &[Page] като 

елемент на заглавието. 

От страница с етикет Sheet се определя съдържанието на 

отпечатваната област. 

В полето Print area могат да се зададат адресите на областите за 

отпечатване. 
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В Print titles се въвеждат адресите съответно на редовете и колоните, 

които се повтарят на всяка страница като антетка (заглавие). 

В полето Print се определят елементите от електронната таблица и 

начина на отпечатване: 

Gridlines – отпечатване рамките на всички клетки (цялата мрежа, а не 

само зададените от потребителя чрез Borders); 

Black and white – черно-бяло отпечатване; 

Row and column headings – отпечатване на имената на колоните и 

номерата на редовете. 

В полето Page order се определя редът на номериране на страниците: 

Down, then over – отгоре надолу и след това втората колона от 

страници; 

Over, then down – отляво надясно и след това страниците под тях. 

След задаване на съответните настройки се щраква върху ОК за 

потвърждаване. 

2.Преглед на документа – за разглеждане на таблицата преди 

отпечатване се избира от меню File команда Print Preview или се щраква 

върху бутон  Print Preview от инструменталното меню.  

За изход от режима се щраква върху бутон Close. 

3. Отпечатване – от меню File се избира команда Print… Отваря се 

диалогов прозорец с име Print. (фиг. 54) 
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Фиг. 54. Отпечатване 

В полето Page range се задават страниците, които трябва да се 

отпечатат: 

All-  всички страници; 

Pages- последователни страници (From – от, To – до). 

В полето Print what може да се избере за отпечатване:  

Selection - маркирана част от таблицата; 

Entire workbook – цялата работна книга; 

Active sheet(s) – активният лист (листове). 

В полето Number of copies се задава броят на копията. Ако е 

необходимо отпечатване на повече копия, може да се активира полето 

Collate, при което първо се комплектоват страниците на първия екземпляр, 

след това на втория и т.н. 

С щракване върху бутон ОК се стартира отпечатването. 

Отпечатване на диаграми 

Диаграмите, разположени в работния лист, могат да се отпечатат 

заедно с таблиците. 
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За да се отпечата само диаграмата, е необходимо тя да се активира. 

Избира се от меню File команда Page Setup. На мястото на страница с 

етикет Sheet се появява страница с етикет Chart. 

При избор на опцията Use full page Microsoft Excel променя 

непропорционално диаграмата, така че да заеме целия печатен лист. 

При активиране на Scale to fit page диаграмата се мащабира 

(пропорционално), така че да се събере на един печатен лист. 

С Custom диаграмата се отпечатва с размерите, които са определени 

на екрана. От полето Center on page на страница с етикет Margins 

диаграмата може да са центрира в печатния лист. 

От полето Printing quality се избира качеството на отпечатване (Print 

in black and white – отпечатване в черно и бяло). 

При щракване върху бутон Print (File/Print…) се отваря диалогов 

прозорец Print, чрез който диаграмата може да се отпечата. 

Интегриране 

Microsoft Office представлява интегриран пакет, включващ различни 

приложения: 

Microsoft Word – текстообработка; 

Microsoft Excel – електронни таблици; 

Microsoft Access – бази от данни; 

Microsoft Power Point – компютърни презентации и др. 

Характерно за пакета Microsoft Office е, че всички приложения имат 

сходен интерфейс. Голяма част от придобитите знания и умения от едно 

приложение могат да се прилагат при работа с останалите. 

При създаване на документ с една от програмите лесно могат да се 

вмъкнат елементи,  разработени чрез другите приложения. 

OLE технология 

Интегриран документ се нарича документ, който съдържа обекти, 

създадени с различни приложения. 
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Обект се нарича документ (или част от него), създаден със средствата 

на дадено приложение. 

Технологията OLE (Object Linking and Embedding) – свързване и 

вграждане на обекти – е най-широко използваната технология за създаване 

на интегрирани документи. 

Пакетът Microsoft Office е типична среда за създаване на интегрирани 

документи чрез OLE технологията. 

Съществуват два начина за вмъкване на обекти чрез OLE технология 

– свързване (Linking) и вграждане (Embedding). 

При свързване на обект между основния документ и файла, 

съдържащ обекта, се създава връзка. Всички данни за обекта се пазят във 

файла, създаден от съответното приложение. Данните за свързания обект в 

основния документ динамично се обновяват, когато се променя файлът с 

обекта. 

При вграждане на обект той става част от основния документ. 

Двукратното щракване върху вградения обект предизвиква отваряне на 

приложението, чрез което е създаден. 

Свързване се препоръчва: 

- за пестене на дисково пространство – когато обектът е много голям; 

- при динамично изменение на обекта; 

- при използване на обекта в един и същи вид в различни документи. 

Вграждане се препоръчва: 

- при вероятност да се загуби достъп до файла с обекта; 

- когато обектът се създава от програма, която няма команда за 

запазване в отделен файл (например математически формули в Microsoft 

Word – Equation Editor). 

Съвременните операционни системи имат графичен потребителски 

интерфейс, който е базиран на графични изображения – иконки, менюта, 

прозорци. 



 
79 

Компютърна графика и мултимедия 

Компютърната графика включва средства и методи за създаване, 

редактиране и възпроизвеждане на данни в графична форма с използване 

на компютърни системи. 

Продуктите на компютърната графика се наричат изображения. 

Важно значение за качеството на изображението има мониторът. 

Екранът на монитора е разделен на миниатюрни фигурки (с приблизително 

квадратна форма), наречени пиксели - pixels (picture element – елемент на 

изображение). Разделителната способност (resolution) на екрана се 

определя от плътността на разположение на пикселите и се измерва в 

пиксели на инч – ppi (pixels per inch). 

Цялостното изображение се получава като на всеки пиксел се задава 

съответен цвят. 

Както всяка друга информация и цветовете се съхраняват в 

компютъра в двоична бройна система – с 0 и 1. За съхраняване на цвета на 

всеки пиксел се използват един или няколко бита. За черно-бяло 

изображение цветът на всеки пиксел се записва в 1 бит (1bit) – 0 за черен 

цвят и 1 за бял. За кодиране на  16 цвята  са необходими  4 бита, за 256 

цвята – 8 бита, а в 24 бита могат да се кодират над 16 милиона цвята. 

Системи с реални цветове се наричат системите, способни да 

възпроизвеждат 16 милиона цвята. В такива системи се използват 24 бита, 

разделени на три компонента по 8 бита. Тези три компонента задават 

интензитета (наситеността) на червения (Red), зеления (Green) и синия 

(Blue) цвят (наречени компоненти RGB). Наситеността на всеки от тези 

цветове се представя чрез стойност от 0 до 255. При стойност 0 за трите 

цвята се получава черен цвят. 

За по-удобна работа с изображения се използват специални цветови 

палитри, в които се съхраняват определен брой цветове. 
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При растерната графика графичното изображение се представя като 

правоъгълна мрежа (растер) от пиксели. 

За представяне на цветовете при растерната графика се използват 

различни цветови модели. Сред най-разпространените модели са RGB 

(Red – червен,  Green - зелен, Blue - син) и CMYK (Cyan - синьозелен, 

Magenta - пурпурен, Yellow - жълт, blacK - черен). 

RGB моделът използва червения, зеления и синия цвят и чрез 

смесването им получава останалите цветове. За всеки цвят се задават 

интензитети (числови стойности от 0 до 255) на трите основни цвята. 

Мониторите, скенерите и цифровите фотоапарати използват цветовия 

модел RGB. 

CMYK моделът използва за основни цветовете синьозелен, пурпурен, 

жълт и черен. Чрез тези цветове се получава цветовата палитра при 

печатащите устройства – принтерите. Разделителната способност на 

принтерите се измерва в точки на инч dpi (dots per inch). Точките на 

принтера за разлика от пикселите са с фиксиран размер. 

За растерните изображения е важна разделителната способност на 

екрана. 

Размерът (дължината и ширината) на всяко изображение е различен. 

Размер 800х600 означава, че изображението се състои от 800 стълба и 600 

реда, т.е. 480000 точки (пиксели). При трансформация (увеличаване на 

размера, въртене и др.) на растерно изображение качеството му се 

влошава. 

За изображения с много детайли и цветове е подходяща  растерната 

графика. 

Примерни програми за създаване и обработка на растерни 

изображения са: Paint, PhotoPaint, PhotoShop, Photo Plus, GIMP (GNU 

Image Manipulation program), Corel Paint Shop Pro, Photoeditor и др. 
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Изображението при векторната графика се представя като редица от 

отсечки (вектори).Чрез свързването на точки по този начин се пести много 

памет, която би се изразходвала за съхраняване на цвета на всички пиксели 

на изображението. 

При векторните формати се кодира не резултатът от рисуването, а 

процесът на рисуване на отсечките. В резултат на това и качеството на 

векторните изображения се запазва при различни трансформации – 

увеличаване на размера, завъртане и др. 

Разделителната способност на екрана или принтера не променят 

качеството на векторните формати. 

Векторната графика се създава и обработва с програми като: Corel 

Draw, Illustrator, FreeHand, Draw Plus и др. 

Графичните изображения се съхраняват във файлове с определена 

структура – графичен файлов формат. Най-често използваните графични 

файлови формати са BMP, GIF, JPEG, TIFF, PDF, PNG и др. 

BMP – произлиза от Bitmap. Използва се при растерни изображения, 

като качеството им зависи от плътността на пикселите. 

GIF (Graphic Interchange Format) – формат с общо предназначение. 

Файловете, съхранени в този формат, заемат много място. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – използва се за 

фотографски изображения, при които цветовият състав е важен. 

TIFF (Tagget Image File Format) – универсален графичен формат. 

Позволява компресиране без загуба на качеството (LZW). Създаден е за 

съхраняване на сканирани изображения, но става основен формат за 

създаване, обработване на изображения и подготовка за печат. 

PDF (Portable Document Files) – файлов формат, който се използва за 

електронно пренасяне на различни документи, при което оформлението им 

напълно се запазва. 
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PNG – обединява предимствата на GIF и JPEG форматите – 

позволява възпроизвеждане на милиони цветове и компресиране без загуби 

(качеството на изображението се запазва). 

Най-лесният начин за преобразуване от един файлов формат в друг е с 

команда Save As… отвореният файл да се съхрани в желания формат. При 

това действие е възможно да се промени качеството на изображението. 

Големината на графичния файл зависи от размерите на изображението 

и дълбочината на цвета, т.е. в колко бита се съхранява цветът на 

съставящите го точки. 

При графичните формати BMP и TIFF изображението се записва без 

промени. Други формати използват различни методи за компресиране на 

информацията. При GIF файловете въпреки компресирането качеството на 

изображението се запазва. Файловете, компресирани по този начин, 

изискват повече време за запис или отваряне. 

Файловият формат JPEG позволява избор на степента на 

компресиране, което е за сметка на качеството на изображението. 

2.3 Компютърна графика и мултимедия 

Съвременните операционни системи имат графичен потребителски 

интерфейс, който е базиран на графични изображения – иконки, менюта, 

прозорци. 

Компютърната графика включва средства и методи за създаване, 

редактиране и възпроизвеждане на данни в графична форма с използване 

на компютърни системи. 

Продуктите на компютърната графика се наричат изображения. 

Важно значение за качеството на изображението има мониторът. 

Екранът на монитора е разделен на миниатюрни фигурки (с приблизително 

квадратна форма), наречени пиксели - pixels (picture element – елемент на 

изображение). Разделителната способност (resolution) на екрана се 
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определя от плътността на разположение на пикселите и се измерва в 

пиксели на инч – ppi (pixels per inch). 

Цялостното изображение се получава, като на всеки пиксел се задава 

съответен цвят. 

Както всяка друга информация и цветовете се съхраняват в 

компютъра в двоична бройна система – с 0 и 1. За съхраняване на цвета на 

всеки пиксел се използват един или няколко бита. За черно-бяло 

изображение цветът на всеки пиксел се записва в 1 бит (1bit) – 0 за черен 

цвят и 1 за бял. За кодиране на  16 цвята  са необходими  4 бита, за 256 

цвята – 8 бита, а в 24 бита могат да се кодират над 16 милиона цвята. 

Системи с реални цветове се наричат системите, способни да 

възпроизвеждат 16 милиона цвята. В такива системи се използват 24 бита, 

разделени на три компонента по 8 бита. Тези три компонента задават 

интензитета (наситеността) на червения (Red), зеления (Green) и синия 

(Blue) цвят (наречени компоненти RGB). Наситеността на всеки от тези 

цветове се представя чрез стойност от 0 до 255. При стойност 0 за трите 

цвята се получава черен цвят. 

За по-удобна работа с изображения се използват специални цветови 

палитри, в които се съхраняват определен брой цветове. 

Растерна графика 

При растерната графика (фиг. 55) графичното изображение се 

представя като правоъгълна мрежа (растер) от пиксели. 

 

Фиг. 55. Растерни изображения 
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За представяне на цветовете при растерната графика се използват 

различни цветови модели. Сред най-разпространените модели са RGB 

(Red – червен,  Green - зелен, Blue - син) и CMYK (Cyan - синьозелен, 

Magenta - пурпурен, Yellow - жълт, blacK - черен). 

RGB моделът използва червения, зеления и синия цвят и чрез 

смесването им получава останалите цветове. За всеки цвят се задават 

интензитети (числови стойности от 0 до 255) на трите основни цвята.  

    Мониторите, скенерите и цифровите фотоапарати използват цветовия 

модел RGB. 

CMYK моделът използва за основни цветовете синьозелен, пурпурен, 

жълт и черен. Чрез тези цветове се получава цветовата палитра при 

печатащите устройства – принтерите. Разделителната способност на 

принтерите се измерва в точки на инч – dpi (dots per inch). Точките на 

принтера за разлика от пикселите са с фиксиран размер. 

За растерните изображения е важна разделителната способност на 

екрана. 

Размерът (дължината и ширината) на всяко изображение е различен. 

Размер 800х600 означава, че изображението се състои от 800 стълба и 600 

реда, т.е. 480000 точки (пиксели). 

При трансформация (увеличаване на размера, въртене и др.) на 

растерно изображение качеството му се влошава. 

За изображения с много детайли и цветове е подходяща  растерната 

графика. 

Примерни програми за създаване и обработка на растерни 

изображения са: 

Paint (фиг. 56) 
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Фиг. 56. Програмен продукт Paint 

PhotoShop; 

Photo Plus;  

GIMP (GNU Image Manipulation program);  

Corel Paint Shop Pro;  

Photoeditor  

Paint.Net и др. 

Векторна графика 

Изображението при векторната графика се представя като редица от 

отсечки (вектори).Чрез свързването на точки по този начин се пести много 

памет, която би се изразходвала за съхраняване на цвета на всички пиксели 

на изображението. 

При векторните формати се кодира не резултатът от рисуването, а 

процесът на рисуване на отсечките. В резултат на това и качеството на 

векторните изображения се запазва при различни трансформации – 

увеличаване на размера, завъртане и др. 
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Разделителната способност на екрана или принтера не променят 

качеството на векторните формати.  

    Векторната графика се създава и обработва с програми като:  

    Corel Draw (фиг. 57) 

 

Фиг. 57. Програмен продукт Corel Draw 

Illustrator; 

FreeHand; 

Draw Plus и др. 

Графични файлови формати 

Графичните изображения се съхраняват във файлове с определена 

структура – графичен формат. Най-често използваните графични файлови 

формати са BMP, GIF, JPEG, TIFF, PDF, PNG и др. 

BMP – произлиза от Bitmap. Използва се при растерни изображения, 

като качеството им зависи от плътността на пикселите. 

GIF (Graphic Interchange Format) – формат с общо предназначение. 

Файловете, съхранени в този формат, заемат много място. 
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) – използва се за 

фотографски изображения, при които цветовият състав е важен. 

TIFF (Tagget Image File Format) – универсален графичен формат. 

Позволява компресиране без загуба на качеството (LZW). Създаден е за 

съхраняване на сканирани изображения, но става основен формат за 

създаване, обработване на изображения и подготовка за печат. 

PDF (Portable Document Files) – файлов формат, който се използва за 

електронно пренасяне на различни документи, при което оформлението им 

напълно се запазва. 

PNG – обединява предимствата на GIF и JPEG форматите – 

позволява възпроизвеждане на милиони цветове и компресиране без загуби 

(качеството на изображението се запазва). 

Най-лесният начин за преобразуване от един файлов формат в друг е с 

команда Save As… отвореният файл да се съхрани в желания формат. При 

това действие е възможно да се промени качеството на изображението. 

При съхраняване на графично изображение изборът на файловия 

формат зависи от няколко фактора: 

- предназначение на изображението;  

- големината (мястото, което може да заеме) на файла върху дисков 

носител; 

- скоростта на отваряне на изображението и др. 

Големината на графичния файл зависи от размерите на изображението 

и дълбочината на цвета, т.е. в колко бита се съхранява цветът на 

съставящите го точки. 

При графичните формати BMP и TIFF изображението се записва без 

промени. Други формати използват различни методи за компресиране на 

информацията. При GIF файловете въпреки компресирането качеството на 

изображението се запазва. Файловете, компресирани по този начин, 

изискват повече време за запис или отваряне. 
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Файловият формат JPEG позволява избор на степента на 

компресиране, което е за сметка на качеството на изображението. 

Изработване на презентация с приложението  Power Point (фиг. 

58) 

 

Фиг. 58. Microsoft PowerPoint 

1. Същност - приложението е част от офис пакета на Microsoft 

Office, предназначено е да технически възможности за представяне на 

презентация. Презентациите са предназначени да представят определени 

тема пред публика, която публика може да бъде в голяма аудитория или 

пред персонален компютър. Презентациите трябва да са убедителни , 

изключително  премерени и като съдържание и като външно оформление, 

задължително съобразени с времето. Всеки слайд трябва да има заглавие и 

съобщение (не разказ). Заглавията на всеки един слайд трябва да са 

еднотипни с еднакъв шрифт (размер и стил), същото важи и за 

съобщенията. От практиката се е наложило следното практично правило за 
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текстовото съобщение да се ползва шрифтове от типа Arial, размерът да е 

32 при необходимост може да се слезе да 28, а за заглавието размера да е 

44. Съобразявайки се със горе споменатите особености е задължително 

предварително да се направи детайлен план на нейната конструкция и 

съдържание. 

2. След като са планирани съдържанието и последователността на 

отделните слайдове се подхожда към практическо реализиране. 

 Стартиране на приложението 

 Създаване на нов файл File/New /Blank Presentation. В резултат се 

предлага презентация която се състои от един празен слайд. Най-

удобния режим за работа в  Power Point e режима View/Task Pane, в 

този режим в ляво на прозореца се появява панел с макета на 

слайдовете на презентацията. 

 Добавяне на нов слайд – клик слайд макета на слайда след който 

искате да добавите нов и от лентата с инструменти избиране New 

Slide . 

 Изработване на самата презентация: 

 Активира  се конкретен слайд с клик върху него , избираме 

харесвания макет с клик от менюто в дясно на екрана-Slide Layout. 

Забележка:  

За улеснение са предложени многобройни модели за конструкция на 

слайдовете . обикновено тези модели се състоят от правоъгълници който са 

правилно подредени като единият е задължително за заглавието ( един или 

повече разположени по различен начин)са за съдържанието. Всеки един 

такъв триъгълник е прието да се нарича – Frame и фактически 

представлява текстово поле за което за подразбиране са създадени 

подходящ шрифт и размер за него.  Другите правоъгълници са 

предназначени да изобразяват графични обекти за целта в тях са 

разположен блок с инструменти с вместване на таблици , диаграми, 
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картинки или от файл или от галерията с картинки, видео и музикални 

клипове. 

 Попълване на съдържанието 

 След това се задава за цялата презентация дизайн. За целта от 

менюто с панела със задачи се избира –Color  Schemes. 

Забележка: 

Избора на дизайн и цветова схема трябва да се направи много внимателно 

по следните признаци: 

 Дизайна трябва да е умерен и подходящ за аудиторията  

 Цветовата схема трябва да е съобразена с светлината в стаята 

 Избор на анимационни ефекти – за целта от панела със задачи се 

избира –Animation Schemes. Анимационните схеми се отразяват на 

начина на поява на елементите на слайда . в панела  със задачи се 

появява списък от имена на анимационни схеми , избираме име и 

наблюдаваме. Избираме желания ефект и той се установява за 

активния слайд , ако желаем той да бъде активен за всички 

слайдове се натиска- Apply to all slides. 

Забележка: 

Дизайна и анимационните ефекти могат да бъдат зададени и за 

отделни слайдове , които са маркирани предварително-за целта от 

присъединеното допълнително меню за дизайн и анимация се избира –

Apply to selected slides. 

 Задаване на начина по който слайда се появява на екрана –от 

менюто на панела със задачи се избира Slade Transition. От 

предложения списък с имена на движения избираме желания след 

това избираме скорост и звук. 

 Следващия момент е да се укаже начина по който ще се предизвика 

сменянето на слайд. Предлагат се две възможности смяна с клик 

върху екрана. Втората  възможност е автоматично през определен 
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брой секунди. Така избраните настройки се прилагат за цялата 

презентация  - Apply to all slides. 

Цялата презентация може да се види от аудитория  в режим View/Slide 

Sorter View или от бутона който се намира под полето с готовите слайдове  

или щракваме с десен бутон и включваме в режим Slide Showили с бутона 

F5. Придвижването между слайдовете става или с клик върху мишката или 

с клавишите-стрелки. За да приключим презентацията щракваме върху 

екрана и избираме – End Show.  

Изработване на мултимедийна презентация 

Това е продукт, който представя интерактивна презентация, на която 

преходът между слайдовете не е последователност от слайдове, а 

навигацията се извършва чрез хипервръзки. 

На следващото изображение се вижда началната страница на 

примерна интерактивна презентация(фиг. 59): 

 

Фиг. 59. Общ вид на интерактивна презентация 

За създаване на хипервръзки между слайдовете е необходимо да се 

направят бутони или линкове към тях. В този пример е показано как се 

правят бутони. Вмъква се произволна фигура, слага се заглавие на бутона и 
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накрая се задава точно кой слайд да отвори. С десен бутон на мишката 

върху бутона се избира „Хипервръзка“ и от изскачащия прозорец се избира 

„Място в този документ“(фиг. 60 и 61): 

 

Фиг. 60. Задаване на хипервръзка

 

Фиг. 61. Задаване на хипервръзка 
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След „програмирането“ на всички бутони, които ще водят до 

съответните слайдове, трябва да се направи такъв за обратна връзка до 

началото и до предходните нива на презентацията(фиг. 62). 

 

Фиг. 62. Меню от бутони 

На последния слайд се поставя информация за студентът, който е 

изработил проекта(фиг. 63): 

 

Фиг. 63. Финална страница на интерактивната презентация 

Изготвеният проект се представя пред аудиторията прожектирана на 

проектор. 
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