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Уважаеми колеги,

Учебният комплект по технологии и предприемачество съдържа учебник с 
електронен вариант и книга за учителя.

Неговото създаване има за цел:
•	Да бъдат предоставени възможности на учителите за използване на 

разнообразни методически варианти за реализиране на мисията, об-
щите и специфичните цели на образователния процес по технологии 
и предприемачество в 7. клас.

•	Да бъдат предложени възможности на учениците за овладяване, зат-
върдяване и активно прилагане на технологичните и предприемаче-
ските знания и умения чрез реализиране на разнообразни взаимо-
действия в реални житейски ситуации.

•	Да се създадат условия за развитие на умения за „положителен транс-
фер“ на знания, умения и компетентности с другите учебни предмети.

В книгата за учителя са включени:
•	Представяне на мисията, общите и специфичните цели на обучението 

по технологии и предприемачество, както и специфичните характе-
ристики на основните методи и форми за организация на образова-
телния процес.

•	Примерно годишно разпределение на учебните теми по технологии и 
предприемачество за 7 клас.

•	Методически разработки на уроците за нови знания, които съдър-
жат: цели, задачи, методи, понятиен апарат, междупредметни връзки, 
учебно-методически ресурси, дейности на учителя, въпроси за обоб-
щение и критерии за оценяване. 

Методическите ресурси, които ви предлагаме не ви задължават да спаз-
вате стриктно указанията в тях. Предоставяме ви ги с цел да разполагате 
с достатъчно възможности за избор при подготовката и провеждането на 
уроците по технологии и предприемачество в 7 клас.

Авторите
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ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА УЧЕБНИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Мисията на обучението по технологии и предприемачество е пряко свързана с ролята на общообразовател-
ната подготовка за придобиване на основни компетентности в областта на технологиите и е насочена към 
постигане на научна грамотност, овладяване на умения за реагиране на новости, поемане на отговорност и 
формиране на умения за инициативност и предприемчивост.
Общите цели на обучението по технологии и предприемачество са по посока на формирането на компе-
тентности, които ще позволят на ученика, да си изгради ориентири за действие в: 

•	 бързо развиващите се научни знания и иновации
•	 бързо променящите се технологии и въздействието им върху човешкото развитие
•	 успешното изпълнение на различни социални роли, позволяващи им да се превърнат в продуктивни 

и отговорни граждани. 

Характерните белези на обучението по технологии и предприемачество се съдържат в: 
•	 учебната среда, в която учениците овладяват когнитивни умения за:

– самостоятелно набавяне (търсене, намиране и интерпретиране на подходяща информация) 
– генериране и материализиране (конструиране, технологично планиране и моделиране) на идеи за 
изделия, които се проверяват практически

•	 интегративният характер на технологичното знание по отношение на съдържанието и дейностите
•	 едновременното протичане на учебна и практическа дейност, където се поставя акцент върху: 

– технологичните процеси 
– етапите за овладяване на техническа, технологична и икономическа грамотност

•	 прилагане и пренос на умения за решаване на разнообразни технологични, икономически и предпри-
емачески задачи

•	 овладяване и прилагане на процедури и техники за оценяване и самооценяване на резултатите от 
технологичната дейност

•	 овладяване и прилагане на модели за сътрудничество и взаимопомощ при работата в екип
•	 ориентация и подготовка за избор на професия и кариерно развитие. 

В процеса на обучението по технологии и предприемачество учениците реализират разнообразни взаимо-
действия, насочени към активно прилагане на усвоените знания от другите учебни предмети в различен 
контекст и развиват умения за положителен трансфер на знания, умения и компетентности. В този контекст  
обучението играе и ролята на  катализатор на процесите на системност и трансфер на знанията и уменията, 
овладявани от учениците по отделните учебни предмети в прогимназиалния етап на основното образова-
ние (математика, физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизация, информационни 
технологии, биология и здравно образование, български и чужд език, изобразително изкуство и др.). В тези 
му функции обучението по технологии и предприемачество се явява като естествен интегративен център 
в цялостния образователен процес. Заедно с това то осигурява подходяща образователна  среда за инте-
гриране на икономически знания и предприемачески умения, тъй като в неговото съдържание иманентно 
присъстват взаимните връзки между човека, околната среда, технологията и икономиката. 
В образователния процес по технологии и предприемачество, централно място заемат технологичната гра-
мотност и предприемаческите умения, които насочват мисленето на учениците в търсене на отговорите: 
зная какво, зная къде и зная как. Основните опорни точки за овладяване на учебното съдържание са инте-
ракциите: имам идея , да мислим заедно, да правим заедно.
Преходът от детството към зрелостта, който се извършва от 11- до 14-годишна възраст е изключително 
динамичен и съпътстван с множество количествени и качествени промени в развитието на учениците. 
Качествените изменения в когнитивните процеси в обучението по технологии и предприемачество са по 
посока на:



6

•	 по-висока степен на способностите за възприемане на обекти, факти, връзки и зависимости от света 
на техниката, технологиите, икономиката и предприемачеството

•	 формиране на понятийни структури за разбиране и прилагане на признаци при класифициране 
на обекти, явления и процеси, свързани с технологиите, което позволява осмисляне на връзките: 
„обект – среда“; „среда – функция“; „функция – конструкция“, „наука – технология“

•	 ориентиране в триизмерното пространство с развиване  на уменията за графично представяне на 
обектите с методите на аксонометричното и ортогонално проектиране  

•	 обогатяване и разширяване на знанията и технологичния опит за използване на по-широк кръг от 
материали, инструменти и машини за решаване на практически задачи с изява на инициативност и 
предприемчивост

•	 развитие на мисленето от „нагледно-образно“ към „абстрактно-логическо“ позволява поставянето и 
разрешаването на житейски ситуации съдържащи икономически проблеми, което води до осмисляне 
на отношенията: „технологии – икономика – предприемачество – икономическа култура“.

Натрупаният познавателен и практически опит от учениците в този възрастов период позволява в съдър-
жанието на обучението по технологии и предприемачество да се поставят цели и контекст от дейности, с 
които се разширява потенциалът им в осемте ключови области на компетентност, чрез които се визира 
развитието на  компетентностите за учене през целия живот.

В тази посока се очертават три равнища на отношения в съдържанието на обучението по технологии и 
предприемачество: 
I равнище: трудова дейност – техника – монотехнологии – техническа грамотност
II равнище: наука – информационни и комуникационни технологии – техника – технологична култура
III равнище: технологии – икономика – предприемачество – икономическа култура.
В този контекст са формулирани и специфичните цели на обучението по технологии и предприемачество 
в прогимназиален етап: 
 1. Разширяване на базовата технологична компетентност на учениците, свързана с: 

а) използване на техника за ръчна и машинна обработка на материали;
б) самостоятелно разработване на проекти, чрез прилагане на достъпни програмни продукти и на диги-
тални средства за комуникация и контрол.

 2. Развитие на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ чрез:
а) навлизане в реална икономическа среда; 
б) проучване на добри предприемачески практики;
в) изява на предприемаческа инициатива. 

 3. Формиране на отношение към здравословен и безопасен начин на живот и работа, спазване на еколо-
гичните норми  и принципите за  устойчиво развитие на обществото.

 4. Създаване на условия за осъществяване на осъзнат избор на образование и професия. Европейската 
рамка на ключовите компетентности е в основата на определянето на шест области на компетентност в 
учебния предмет технологии и предприемачество:
•	Проектиране, планиране и оценяване на технологични процеси и обекти.
•	 Битова и производствена техника.
•	Обработване, сглобяване и комбиниране на материали, продукти и модули.
•	Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси.
•	Организация и икономика.
•	Агро- и зоотехнологии.

За всяка от шестте области на компетентност са определени знанията, уменията
и отношенията, които ученикът трябва да овладее в края на прогимназиалния етап. Фиксирана е и връзката 
между конкретният очакван резултат и съответната ключова компетентност. 
Например: В област на компетентност организация и икономика, за очакван резултат разграничава елемен-
тите на различните видове бюджети са посочени връзки с ключовите компетентности: 

(1) Компетентности в областта на българския език
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(3) Математическа компетентност и основните компетентности  в областта на природните науки и тех-
нологиите 
(5) Умения за учене
(6) Социални и граждански компетентности
(7) Инициативност и предприемчивост

Със 7. клас завършва прогимназиалният етап на основното образование, а с това и базовата технологична 
подготовка на учениците. 
Учебната програма по технологии и предприемачество за 7. клас представлява естествен процес на опера-
ционализация на Образователните стандарти за прогимназиален етап. В нея се реализира приемственост 
със съдържанието на обучението от 5. и 6. клас. Осигурява се плавен преход към обучението на учениците 
в първи гимназиален етап: 8. – 10. клас.
Поставят се акценти върху:

•	 самостоятелно разработване на проекти, в които се прилагат достъпни програмни продукти 
•	 използване на техника за ръчна и машинна обработка на материали и продукти 
•	 използване на дигитални средства за комуникация и контрол 
•	 реализиране на дейности, свързани с решаване на житейски ситуации, съдържащи реални икономи-

чески и проблеми, проучване на добри предприемачески практики и за изява на предприемаческа 
инициатива 

•	 формиране на отношение към здравословен и безопасен начин на живот и работа, както и към спаз-
ване на екологични норми на поведение в околната среда

•	 създаване на условия за осъществяване на осъзнат избор на образование и професия. 

Образователното съдържание е съобразено с посочените по-горе шест области на компетентност, чрез 
които се реализират ключовите компетентности за учене през целия живот.
Подходът за структуриране и наименование на основните теми в учебната програма от 5. и 6. клас се за-
пазва и в 7. клас:

•	  „Проектиране и конструиране“ 
•	 „Техника“
•	  „Технологии“
•	  „Комуникации и контрол“
•	  „Икономика“ 
•	  „Природата в дома“

За отделните основни теми са диференцирани и съответни подтеми,  за всяка от  които са формулирани 
„Компетентности, като очаквани резултати от обучението“, като са отразени равнищата на познание  в 
края на 7. клас. 
За всяка подтема са посочени и новите понятия. 

Основните дейности, които доминират в рамките на темите за 7. клас са:
•	 изработване на чертежи с програмен продукт
•	 изработване на проект по конструктивно задание
•	 пряко измерване на физични величини
•	 сглобяване на опростен модел на предавателен механизъм
•	 изработване на модели на електронни устройства
•	 използване на обработваща и монтажна техника
•	 приготвяне на кулинарни изделия чрез комбинирана топлинна обработка
•	 изработване на модели на автоматични устройства
•	 използване на видеокамера или таблет за създаване на рекламен клип
•	 разработване на виртуален проект на малка фирма
•	 проучване на информация за образование и професия
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•	 проучване на варианти за създаване на екологично стопанство.

Водещите подходи са: 
•	 учене чрез търсене и откриване 
•	 модулно-интегративен подход
•	 учене чрез практика
•	 учене чрез преживяване.

Задължителните учебни часове за годината са общо 36 и могат да се разпределят по следния начин:

За нови знания до 35%

За упражнения до 20%

Практически дейности/лабораторни упражнения до 36%

За обобщение до 5%

За оценка на входно, изходно ниво и текущ контрол до 4%

Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците:
•	Препоръчва се оценяване на входно и изходно ниво с тест или друг вид контролна работа в началото 

и в края на учебната година. 
•	 Текущи оценки се поставят върху резултатите от практическата работа на учениците при приключ-

ване на всяка основна тема.
•	Оценяват се равнището на теоретичните и фактологичните знания, познавателните и практическите 

умения, както и способността за самостоятелно мислене, инициативност, креативност, сътрудни-
чество.

•	Оценяват се уменията за осъществяване на устна и писмена комуникация и използване на точна 
терминология. 

•	Оценяват се изработените изделия, модели и продукти по конструктивни, технологични, естетически 
и ергономични критерии.

•	Оценяването на практическите умения се извършва съобразно степента на овладяност на умението, 
спазване на инструкциите и технологичната последователност, съблюдаване на правилата за хигиена 
и безопасност.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от входящ, текущ и изходящ контрол (в началото на 
учебната година, след всяка основна тема и в края на годината) 50%

Оценки от други участия (самостоятелна работа, лабораторна рабо-
та, работа по проекти и др.) 50%

Дейности за придобиване на ключовите компетентности и междупредметни връзки:
•	Образователна среда

Осигуряване на достъп на учениците до специализирани кабинети, където да се изпълняват учебни дей-
ности с интелектуален и практически характер. Кабинетите да са оборудвани с дидактически материали, 
компютри и дигитални средства за измерване и комуникация, както и с материали, инструменти, преносима 
техника за ръчна и машинна обработка и лични предпазни средства.

•	Интегративни връзки 
Овладяването на теоретичните знания, познавателните и практическите умения се осъществява на две ин-
тегративни равнища – междупредметно и вътрешнопредметно. 
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Междупредметната интеграция приоритетно включва знания, умения и отношения, изграждани в учебни-
те предмети география и икономика, математика, биология и здравно образование, физика и астрономия, 
химия и опазване на околната среда, информационни технологии, български и чужд език, история и циви-
лизация, изобразително изкуство. 
Вътрешно предметната интеграция включва приемственост и надграждане на знанията, уменията и отно-
шенията между отделните теми за 7. клас и тези за 6. клас.

•	 Работа по проект
Осигуряване на възможност за самостоятелно и екипно разработване на идеи и реализиране на проекти по 
темите от учебната програма. 
Стимулиране на инициативност и креативност за проучване, анализ и използване на информация при ор-
ганизиране и провеждане на училищни базари, изложби и състезания по техника, технологии и предприе-
мачество през учебната година.

•	Извънучилищни инициативи и дейности
За разширяване на познавателните и практическите умения на учениците се препоръчват:

•	 посещения на обекти за наблюдения на производствени процеси и производствени отношения (стро-
ителна фирма, кулинарен цех, автосервиз, електромеханична работилница, шивашка фирма, мебелна 
фирма, лично стопанство, екологично стопанство)

•	 участие в местни, регионални и национални предприемачески и екологични инициативи;
•	 посещения на центрове и за личностно и кариерно развитие
•	 посещения на образователни и фирмени изложения 
•	 участие във фестивали, чествания, празници, конкурси и състезания, организирани от центрове за 

подкрепа на личностното развитие, младежки домове, читалища и НПО.

Учебникът по технологии и предприемачество за 7. клас съответства на мисията, общите и специфичните 
цели на обучението по този учебен предмет, както и на изискванията на учебната програма, за изграждане 
на технологична, икономическа и предприемаческа култура. 
Предимствата на учебника се изразяват в следното:

•	 ученикът се поставя в центъра на педагогическото взаимодействие
•	 подпомага се процеса на овладяване на технологични, дигитални и предприемачески знания и умения
•	 стимулира учениците към правилна употреба на термини и понятия от областта на техниката, техно-

логиите, икономиката
•	 стимулира познавателната самостоятелност и креативност на учениците
•	 стимулира учениците към обективен самоконтрол и самооценяване
•	 подпомага учителя при планирането, организацията и управлението на образователния процес, както 

и в контролната и оценъчната дейност.

Учебното съдържание е структурирано на три нива:
I ниво. 6 основни теми 

1. „Проектиране и конструиране“ 
2. „Техника“ 
3. „Технологии“
4. „Комуникация и контрол“ 
5. „Икономика“  
6. „Природата в дома“ 

II ниво. Подтеми за всяка основна тема 
Например в основна тема „Икономика“ има 3 подтеми: 

1. „Фирма“ 
2. „Бюджет“
3. „Професия и кариера“
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III ниво. Общо 34 урочни теми, диференцирани във всяка подтема 
Например в подтема „Фирма“ има 3 урочни теми: 

1. „Как предприемачите организират бизнеса си“ 
2. „Да регистрираме бизнес“ 
3. „Пътят на идеята до пазара“ 

Организацията на обучението включва разпределението на урочните теми в:
•	 14 урока за нови знания
•	 13 урока за практически дейности 
•	 7 урока за упражнение. 

Както бе посочено по-горе, за учебната година общият брой часове е 36. 
Предлагаме останалите 2 часа, да бъдат разпределени за:

1. Входящ контрол, инструктаж по техника на безопасност – 1 час, в началото на учебната година.
2. Изходящ контрол, заключителен урок – 1 час, в края на учебната година

Стремежът е урочните теми да са съобразени с интересите и възможностите на учениците, а предлаганите 
обекти за практическа дейност, както и задачите за упражнение да са изпълними в реална учебна среда. 
Водещи са екипната работа и разработването на проекти.
Принадлежността на урочната тема към съответния вид урок е означена с определен цвят, а това е предста-
вено нагледно в апарата за ориентиране в учебника. 
Всяка урочна тема е разработена на 1 (един) отделен разтвор, като за всички теми е използвано еднотипно 
графично оформление, което  подпомага възприемането на учебното съдържание и избора на организа-
ционна форма за урока.
Урочните теми са подредени в учебника в зависимост от установените традиции, празници, годишни сезо-
ни, както и от вида на вътрешнопредметните и междупредметните връзки. Съобразени са и със специфи-
ката на прехода от 6. в 7. клас. На  учителя се дава възможност да променя реда на провеждане на някои 
урочни теми, без това да се отразява на структурата на учебното съдържание.
Всяка основна тема завършва с урок по предприемачество „Аз, предприемачът“, в който се решават реални 
житейски проблеми, чрез интегриране на технологични и икономически знания и приложение на предпри-
емачески умения.
В края на учебника е предложен речник на новите понятия.
За всеки урок в зависимост от вида му (за нови знания, за практическа дейност, за упражнение) е използ-
вана единна структура. Илюстративният материал отговаря на вида на урока, технологичния базис, обек-
та (обектите) за практическа дейност и задачите за упражнение. Търсени са връзки или аналогии между 
обектите за практическа дейност и задачите за упражнение от една страна, и познати на учениците обекти, 
явления, ситуации от реалния живот, от друга. Учителят може да обогати и разшири технологичния базис 
в урока и с други разнообразни нагледи (илюстративни, графични, таблични, дигитални, анимационни, 
симулационни и т.н).
В уроците за нови знания акцентът е върху овладяването  на теоретичния технологичен или икономически 
базис, съдържащ новите понятия, отразени в учебната програма. Във всеки урок за нови знания присъст-
ват и задачи, които служат за основа, върху която ще се овладява новото учебно съдържание, както и 
знания придобити в жизнения и технологичен  опит на учениците. Тези задачи са основа за класификация, 
диференциация и обобщение на новите знания, чрез използването на дискусия и създаване на  проблемни 
ситуации. В рубриката „Вече зная“ в синтезиран вид са посочени очакваните резултати на ниво теоретични 
и фактологични знания от учебната програма.
В уроците за практическа дейност акцентът се поставя върху овладяване, развитие, усъвършенстване и 
пренос на познавателни и практически умения. Контекстът от дейности включва използване на програмни 
продукти за изработване на графични изображения; измерване на физични величини с дигитални уреди;
подбор на градивни елементи и сглобяване на модел на предавателни механизми; изработване на модели 
на автоматични и електронни устройства; използване на електромеханични инструменти за изпълнение на 
монтажни и довършителни операции; прилагане на разнообразни начини за приготвяне на ястия чрез ком-
бинирана топлинна обработка; извършване на маркетингово проучване, създаване на рекламни материали 
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и разработване на варианти на бюджет на малка фирма; проучване и сравняване на информация за избор 
на образование и професия;  разработване на проект за създаване на екологично лично стопанство и др.
В тези условия се развиват качествата точност, прецизност, сръчност, акуратност, наблюдателност, пред-
приемчивост, инициативност, насърчават се  критичното и креативното мислене. 
В уроците за практическа дейност са предложени по-голям брой задачи, от които учителят може да избира 
тези, които съответстват на материалната база и ресурсна осигуреност в съответното училище. Той може 
да адаптира  и приложи в уроците и практически задачи, произтичащи от специфични за населеното място 
особености на ресурсите, производството, търговията, професиите и традициите. Наличието на повече 
практически задачи е с цел да подпомогне учителите и учениците, които са в училища с целодневна органи-
зация на обучението, както и за подпомагане на учителите в усилията им за осъществяване  на индивидуа-
лизация и диференциация в процеса на обучението. В рубриката „Вече мога“ в синтезиран вид са посочени 
очакваните резултати на ниво практически умения от учебната програма.
В уроците за упражнение задачите са свързани със самостоятелна или групова дейност, която включва 
наблюдение, пряко измерване на величини, проверяване на свойства, проследяване на изменения, които 
настъпват в процесите и явленията в областта на техниката, технологиите и икономиката. Ориентират се 
в информацията за избор на предмет на дейност на фирмата, възникване и разработване на бизнес идея. 
Оценяват се качествата на материали, продукти и изделия. Изграждат се навици за спазване на правила за 
безопасна работа с материали, инструменти, машини и приспособления, както и за рационално подрежда-
не и хигиена  на работното място. Решават се предприемачески задачи. И в тези уроци, както в уроците 
за практическа дейност, учителят има свободата да избира, адаптира, да формулира и предлага задачи за 
упражнения, като се съобразява с нивото на обучаемост на учениците, както и с характера на образовател-
ната среда в училището и специфичните условия в населеното място.

Обучението по технологии и предприемачество изисква специфични подходи и методи, базирани върху 
дейности за решаване на проблеми в екип, за развитие на личността на ученика и готовността му да работи 
и живее в условията на пазарна икономика.
При приложението на методите за обучение се поставя акцент върху концепцията за преподаване и учене,  
ориентирани към действие.
Като модели на съдържателното и процесуално единство между преподаване и учене в обучението по тех-
нологии и предприемачество те се диференцират на:

•	 методи за устна комуникация – обяснение, беседа, разказ
•	 методи за изследване на обектите и процесите – наблюдение, демонстрация, експеримент, модели-

ране
•	 методи за практическа дейност – упражнение, инструктаж, работа в малки групи, самостоятелна 

практическа работа, казус, ролева игра, метод на проектите, ситуационен анализ, евристични методи)
•	 интерактивни методи – мозъчна атака, синектика, фокусни обекти, метод 635, шест мислещи шапки 

и др.

От специфичния характер на процеса на технологичното обучение произтичат и някои особености в съ-
държателните и процесуални характеристики на използваните базисни методи на дидактиката, които ще 
посочим в изложението.
Упражнението, като основен метод, представлява съзнателно повтаряне на 
определени действия (физически или интелектуални) с цел формиране на умения, по предварително изгра-
дени оперативни образи-модели на дейност според:

•	 характера на дейността упражненията се диференцират на: производствено-технологични и интелек-
туални 

•	 съдържанието и функциите на практическата дейност са: технологически, графични, лаборатор-
но-практически, измервателни, ситуационно-игрови

•	 това, каква част от технологическия процес се усвоява: за овладяване на похвати, операции, компле-
кси от операции, производствена дейност.



12

Изискванията при приложението на метода се отнасят до:
•	 разполагане на действията (физически или интелектуални) в логическа последователност и степену-

ването им  по трудност
•	 наличие на съзнателност на действията и необходимост от емоционално стимулиране и състезателен 

характер 
•	 осигуряване на повторяемост на действията и операциите
•	 формулиране на критерии за оценка на действията, операциите и изделията, произтичащи от техните 

конструктивни, функционални и технологични параметри.

Инструктажът е специфична форма на организация и реализация на дейността на учителя и на ученици-
те в процеса на обучението по технологии и предприемачество. Тя притежава специфични нормативни, 
информационни и операционални компоненти: организация, средства, методи и похвати, технология на 
реализация.

•	В зависимост от мястото му в структурния компонент на урока, инструктажът е: уводен, текущ и 
заключителен.

•	По  пълнотата на инструкциите е: пълен, непълен.
•	По броя на инструктираните ученици инструктажът е: фронтален, групов, индивидуален.
•	В зависимост от специфичните си дидактически функции е: информационно-интерпретиращ (за пре-

подаване); диагностично – коригиращ (за управление дейността на учениците); оценъчно-контролен. 
•	По характера на отношението между учителя и учениците се диференцира на: директен, индиректен 

(опосредстван с използването на „посредници“ – тренажори, албуми, технологични и инструкционни 
карти, мултимедия),  комбиниран.

•	По начин на поднасяне на информацията инструктажът е писмен (в текстова, таблична или графична 
форма) или устен.

Работа в малки групи се прилага при фронталното обучение, като самостоятелен метод, както и като еле-
мент на комплексните методи –  казус, ролева игра, метод на проекта и др. В нея се съчетават усвояване-
то на знания и умения с овладяване на форми за междуличностни взаимоотношения. Формират се групи 
(екипи) от 3 – 6 ученици, като всеки от тях работи по определена задача. В зависимост от естеството на 
технологичната задача могат да се формират и работни екипи на принципа на организацията на производ-
ството в реална работна среда – например т.нар. „поточна линия“. След приключване на работа в групата, 
решенията и готовите изделия се представят пред класа. Учителят се явява в ролята на модератор.
Казусът съдържа ситуация от реалността. Целта на разрешаването му е намиране или ориентиране в про-
блема, посочване на алтернативни решения и предлагане на алтернативи за действие, при които е важен 
пътят за вземане на решението. 
Ролевата игра е модел на имитиран процес, който има общ сюжет. Симулирайки жизнена ситуация и вли-
зайки в дадена роля на учениците се дава възможност да натрупат опит за социални и предприемачески 
форми на поведение. Разработвайки и изпълнявайки ролята си, ученикът вижда как интерпретацията му 
влияе върху развитието на играта. Учителят ръководи играта. 
При прилагането на метода на проектите учениците изпълняват цялостна дейност, която предполага: 

•	 идея за изпълнение
•	 планиране на задачите, необходими за постигане на целта
•	 изпълнение и материализиране на идеята
•	 представяне пред класа (групата)
•	 оценяване на процеса и резултата.

В организационен план учениците работят на малки групи, където всеки ученик поема определена функция 
и изпълнява специфичните за нея задачи. Групата е отговорна за изпълнението на проекта, както и за ма-
териализирането в нещо реално и полезно. 
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Активността и мотивацията на учениците за учене се осъществява по-сполучливо при прилагане на ситуа-
ционната ориентация в преподаването на технологичните и икономическите знания, както и при формира-
нето на предприемаческите умения.
При решаване на технологични и икономически проблеми учениците се поставят в ситуации, които са по-
лезни за тях, тъй като се активизират собствени пътища за използване на знания и прилагане на умения в 
интегративна среда. 
В комплексните постановки за преподаване и учене (групова работа, ролеви игри, работа по проект и др.) 
основно място заема интеракцията (interaction), тъй като чрез активиращи стратегии и действия учителят и 
учениците постигат продуктивно взаимодействие при овладяване на учебното съдържание. 
Интерактивните методи притежават следните най-общи характеристики: 

•	 съществува проблем, който трябва да се разреши
•	 проблемът е отворен (има повече от едно решение)
•	 проблемът се решава чрез набавяне на информация
•	 информацията се анализира чрез обсъждане, преговаряне, дебатиране и постигане на консенсус
•	 разработват се варианти на решения
•	 учениците много често влизат в определена роля.

Както бе посочено по-горе, образователното съдържание на учебния предмет технологии и предприема-
чество създава условия и възможности за овладяване на икономически и предприемачески знания и уме-
ния. Това може да се осъществи не само в основна тема „Икономика“, но и в останалите основни теми, в 
образователното съдържание на които могат да се интегрират икономически понятия. 
За урока по технологии и предприемачество с интегрирани икономически понятия са характерни осо-
беностите и закономерностите на интегрираните уроци по отношение на:

•	 подчиненост на замисъла на учителя – автор на урока 
•	 обединяване около базовото знание, в случая технологично
•	 цялостност, в която етапите са фрагменти от цялото
•	 логико-структурна зависимост на етапите и компонентите в структурата
•	 съответствие на дидактическия материал на основния замисъл.

При планирането на урок с интегрирани икономически понятия е важно да се има предвид, че:
•	 се обединяват комплекси от знания, при което от изключителна важност е правилното определяне на 

главната цел на урока така, че тя да отразява неговата специфика
•	 в образователното съдържание на учебния предмет технологии и предприемачество, икономически-

те понятия се интегрират съобразно основната цел и базовите технологични знания и умения, които 
се формират в съответния урок

•	 компонентите в интегрираното учебно съдържание се структурират като иманентно присъщи и ло-
гически завършени елементи на урока изисква се прецизен подбор на методи, похвати и средства за 
обучение, както и определяне на оптималното натоварване на учениците с разнообразни дейности 
в процеса на реализирането им. (По М. Кавданска , Икономическа култура и технологично обуче-
ние – теория и методика, 2015.)

Как учениците да овладяват икономически и предприемачески знания и умения?
•	Икономическите понятия не се преподават под формата на готови сентенции, дефиниции и изводи.
•	Овладяването им се осъществява в условията на преживяване  на житейски ситуации  и решаване на 

съдържащите се в тях икономически проблеми. 
•	На учениците се предоставя възможността сами да дефинират икономическия проблем и да намерят 

решението му. 
•	 Така заедно с усвояването на факти и знания от икономиката у ученика се събужда и развива инте-

ресът към нея, осъзнава се нейната важна роля в живота на хората.
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Икономическите и предприемаческите знания и умения се овладяват най-ефективно, когато са включени в 
т. нар. образователни ситуации. 
Образователната ситуация има следните особености:

•	 Тя представлява относително самостоятелно проектирана и конструирана дидактическа технология, 
съдържаща свои конкретни цели, средства, форми и методи за реализация, която може да се инте-
грира като: 
– отделен структурен компонент в урока 
– цялостен интегриран урок
– поредица от уроци,  подчинени на общ замисъл за реализация на проект.

•	Учениците  овладяват икономическите понятия най-ефективно, когато са включени в образователни 
ситуации, в които се използват т. нар. микропримери. 

•	В тях е описан икономически проблем съдържащ се в реална житейска ситуация, който се идентифи-
цира и се определя икономическото поведение за решаването му.

•	Учителят влиза в ролята на медиатор и консултант, дискретно подпомагащ и консултиращ учениците 
в процеса на ученето, както и на аниматор, който ги стимулира към активна евристично-познавател-
на дейност. 

Полученият умален модел на поведение, след това се пренася в големия свят на техниката, технологиите 
и икономиката, чрез умелото му разширяване на различни равнища в действителността, чрез задаване на 
въпроси, стимулиращи индуктивното и дедуктивното мислене. ( По М. Кавданска, Икономическа култура 
и технологично обучение – теория и методика, 2015.)
Електронният учебник е неразделна част от учебния комплект технологии и предприемачество за 7. клас. 
Той дава възможност за показване на страниците от печатното издание на екрана, преди всичко с цел 
по-лесно ориентиране и намиране на допълнителните материали.  Освен това, платформата дава възмож-
ност да се увеличават на екрана отделни фрагменти от текст или илюстрации и да се маркират. Учителят 
има възможност да поставя свои бележки на отделните страници от учебника, да маркира отделни текстове. 
Така той може да насочи вниманието на учениците към конкретна дефиниция, илюстрация или задача.

В електронния учебник ще намерите още:
•	Допълнителна информация и любопитни факти под формата на текстове, снимки, дву- и триизмерна 

анимация, видеоклипове. Така може да се разнообразят и допълнят уроците за нови знания. Също 
така учителят може да покаже или илюстрира трудни за словесно обяснение процеси.

•	Анимирани или заснети на видео указания за решаване на задачите и за изпълнение на практическите 
дейности. Това спестява на учителя необходимостта да показва и обяснява процеса на изпълнение 
на съответната дейност.

•	Интерактивни задачи и тестове за затвърдяване на знанията и за самоконтрол. 
•	Някои от тях повтарят задачите от учебника, други ги допълват. Интерактивността прави решаването 

на задачата по-емоционално и по-привлекателно. Друго предимство е, че ученикът веднага получава 
информация за това дали се е справил или не.

Електронният учебник може да се използва по два начина:
•	 при наличие на компютър и проектор, в уроците за нови знания може да се демонстрират допълни-

телни материали, а в уроците за практически дейности – инструкции и указания за работа. 
•	 платформата позволява достъп до учебника и от домашните компютри и смартфоните на учениците. 

Така може да се осъществи индивидуален подход в обучението – всеки ученик работи със свое тем-
по, търси и намира информацията, която му е необходима в момента.

Електронният учебник дава възможност за повишаване на ефективността на процеса на обучение по техно-
логии и предприемачество. Учителите, желаещи да прилагат съвременни дидактически методи и подходи, 
ще открият в него необходимите ресурси.
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Училище .................................................... ,

Утвърждавам: ..............................................,

Град:..............................................................

Директор: .......................................................
(име и фамилия)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС  
ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА ........./......... ГОДИНА

Уроци за нови знания – 37% НЗ

Уроци за упражнения – 20% УПР

Уроци за систематизиране и обобщаване на знания – 2% СОЗ

Уроци за практически дейности/лабораторни упражнения – 38% ПД
Уроци за контрол и оценка на входно, изходно ниво и текущ контрол – 3% КО

Годишен хорариум: 36 часа
Срочен: І срок – 18 часа

ІІ срок – 18 часа

Изготвил: .........................................................
(име и фамилия)
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СРОК
Тема на 

урочната еди-
ница В

ид
 

на
 у

ро
ка  Компетентности като очаквани 

резултати от 
обучението

НОВИ
ПОНЯТИЯ

Контекст и дейности
за всяка урочна единица

Оценяване по теми и/или
 раздели

За
бе

ле
ж

ка

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МВП

Методи и 
инструментари-

ум
Форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Входно ниво КО Диагностика и оценка на входно 

ниво.
Попълва въпросник, отговаря на въ-
проси, участва в дискусия.

Тест 
Дискусия 

Писмена
Индивидуална 
Устна

 

1. Проектира-
не на техни-
чески обекти

НЗ Познава правоъгълното проектиране 
като основен метод за изобразяване на 
технически обекти върху равнина. 
Определя вида на проекциите и изо-
бразява прости тела върху проекцион-
на равнина. 

правоъгълна проекция
проекционна равнина
оразмеряване
конструкторска документация

Усвоява знания за правоъгълно проек-
тиране, конструкторска документация и 
оразмеряване. 

математика, 
ТП 5. и 6. клас

Беседа
Индивидуална 
практическа задача

Устна 
Писмена 
Индивидуална

2. Проектира-
не на техни-
чески обекти

ПД Разчита чертежи и изготвя конструк-
торска документация на детайли с 
малка сложност.

сборен чертеж Изгражда умения за разчитане на черте-
жи и графично изобразяване на детайли.

математика, 
ТП 5. и 6. клас

Индивидуална прак-
тическа задача

Писмена 
Индивидуална

3. Компютър-
на графика

ПД Познава принципа на действие на чер-
таещо устройство. 
Познава и използва популярни про-
грамни продукти за създаване на 
графични изображения. 
Изработва чертеж на прост детайл с 
програмен продукт. 

плотер 
програма за проектиране
компютърно графично изобра-
жение
програма за проектиране
компютърна симулация

Работи с CAD програми за векторни 
изображения и прехвърля изображения 
на хартиен носител, на принтер, плотер.

ИТ, матема-
тика

Индивидуална прак-
тическа задача

Писмена
Индивидуална

4. Аз, пред-
приемачът

УПР Разработва и защитава проект на тех-
нически обект по задание. 

Разработва проект за конструктивно 
задание, изготвя и разчита технологич-
ни карти, калкулира себестойност на 
изделие.

ТП 5. и 6. клас Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Писмена
Устна
Групова

5. Измерва-
телни уреди

НЗ Познава начини за пряко измерване на 
физични величини: налягане, скорост, 
електрически потенциал, външни и 
вътрешни размери. 
Измерва външни и вътрешни размери 
с точност до 0.01 мм.
Измерва физични величини с дигитал-
ни уреди. 

числена стойност
измерителна единица
манометър
барометър
скоростомер
електронен шублер
микрометър
индикаторен часовник

Измерва линейни размери с шублер и 
микрометър. Измерва други физични 
величини с дигитални уреди.

математика
ТП 5. и 6. клас

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна 
Индивидуална

6. Градивни 
елементи на 
технически 
обекти

НЗ Познава градивните елементи на тех-
ническите обекти и системи. 
Разграничава по функционалните им 
признаци винтове, лагери, зъбни коле-
ла, валове, оси и механизми. 
Подбира градивни елементи и сгло-
бява опростен модел на предавателен 
механизъм. 

винт
болт
гайка
лагер
вал
ос
зъбно колело
механизъм
техническа система

Запознава се с градивните елементи 
на техническите системи и различни 
детайли; подбира детайли и сглобява 
редуктор.

ТП 5. и 6. клас Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна 
Индивидуална
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грамни продукти за създаване на 
графични изображения. 
Изработва чертеж на прост детайл с 
програмен продукт. 

плотер 
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бява опростен модел на предавателен 
механизъм. 

винт
болт
гайка
лагер
вал
ос
зъбно колело
механизъм
техническа система

Запознава се с градивните елементи 
на техническите системи и различни 
детайли; подбира детайли и сглобява 
редуктор.

ТП 5. и 6. клас Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна 
Индивидуална
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ид
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резултати от 
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НОВИ
ПОНЯТИЯ

Контекст и дейности
за всяка урочна единица

Оценяване по теми и/или
 раздели

За
бе

ле
ж

ка

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МВП

Методи и 
инструментари-

ум
Форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Електрон-
ни елементи и 
схеми

НЗ Познава и разграничава основни елек-
тронни елементи, използвани в техни-
ката и бита. 
Познава принципа на действие на 
токоизправител. 

полупроводник
диод
транзистор
микропроцесор
интегрална схема
печатна плака
токоизправител

Запознава се с основни електронни 
елементи. Запознава се с устройството 
и с принципа на действие на токоизпра-
вителя.

физика Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна 
Индивидуална

8. Модели на 
електронни 
устройства

ПД Познава принципа на действие на 
токоизправител. 
Чертае опростена принципна схема на 
електронно устройство.

Изработва токоизправител и инсталация 
против крадци.

физика
математика

Индивидуална прак-
тическа задача

Писмена
Устна 
Индивидуална

9. Обработва-
ща и монтаж-
на техника

НЗ Познава устройството и принципа на 
действие на универсални машини за 
обработване на дървесина и метали. 
Разграничава дървообработващите и 
металообработващите машини според 
типа на управление: ръчни, автоматич-
ни, полуавтоматични. 
Познава устройството и принципа на 
действие на електромеханични инстру-
менти за монтажни и довършителни 
операции. 

прободен трион
банциг
шлайфмашина
електрическо ренде
електрическа отвертка
струг

Запознава се с видовете машини според 
предназначението и управлението им. 
Проучва информация и изготвя презен-
тации за полуавтоматични и автоматич-
ни машини.

ТП 5. и 6. клас Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача

Устна 
Писмена 
Индивидуална

10. Аз, пред-
приемачът

УПР Познава устройството и принципа на 
действие на универсални машини за 
обработване на дървесина и метали. 
Познава устройството и принципа на 
действие на електромеханични инстру-
менти за монтажни и довършителни 
операции. 

Проектира цялостен технологичен 
процес за изработване на изделие; 
прави проучване и калкулира разходи за 
оборудване и материали, себестойност и 
цена на изделието.

ТП 5. и 6. клас Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Устна 
Писмена
Групова

11. Монтажни 
и довърши-
телни опера-
ции

НЗ Разбира значението на повърхност-
ната обработка на материалите и 
осъществява операциите шлифоване, 
полиране, боядисване, импрегниране, 
лакиране. 
Установява и описва настъпили изме-
нения в детайли и изделия, подложени 
на механични и топлинни въздействия. 

електромеханични инструменти
болтово съединение
винтово съединение
резба
винтова линия
конструктивни съединения
трайност на материалите

Запознава се с целта на довършителните 
операции при различни материали и как 
се използват за повишаване трайността 
на материалите. Запознава се с разлика-
та между винтово и болтово съединение.

ТП 5. и 6. клас
химия 
физика 

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия

Устна
Индивидуална 
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Оценяване по теми и/или
 раздели

За
бе

ле
ж

ка

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а
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целите на урока

На ученика 
за МВП

Методи и 
инструментари-

ум
Форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Електрон-
ни елементи и 
схеми

НЗ Познава и разграничава основни елек-
тронни елементи, използвани в техни-
ката и бита. 
Познава принципа на действие на 
токоизправител. 

полупроводник
диод
транзистор
микропроцесор
интегрална схема
печатна плака
токоизправител

Запознава се с основни електронни 
елементи. Запознава се с устройството 
и с принципа на действие на токоизпра-
вителя.

физика Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна 
Индивидуална

8. Модели на 
електронни 
устройства

ПД Познава принципа на действие на 
токоизправител. 
Чертае опростена принципна схема на 
електронно устройство.

Изработва токоизправител и инсталация 
против крадци.

физика
математика

Индивидуална прак-
тическа задача

Писмена
Устна 
Индивидуална

9. Обработва-
ща и монтаж-
на техника

НЗ Познава устройството и принципа на 
действие на универсални машини за 
обработване на дървесина и метали. 
Разграничава дървообработващите и 
металообработващите машини според 
типа на управление: ръчни, автоматич-
ни, полуавтоматични. 
Познава устройството и принципа на 
действие на електромеханични инстру-
менти за монтажни и довършителни 
операции. 

прободен трион
банциг
шлайфмашина
електрическо ренде
електрическа отвертка
струг

Запознава се с видовете машини според 
предназначението и управлението им. 
Проучва информация и изготвя презен-
тации за полуавтоматични и автоматич-
ни машини.

ТП 5. и 6. клас Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача

Устна 
Писмена 
Индивидуална

10. Аз, пред-
приемачът

УПР Познава устройството и принципа на 
действие на универсални машини за 
обработване на дървесина и метали. 
Познава устройството и принципа на 
действие на електромеханични инстру-
менти за монтажни и довършителни 
операции. 

Проектира цялостен технологичен 
процес за изработване на изделие; 
прави проучване и калкулира разходи за 
оборудване и материали, себестойност и 
цена на изделието.

ТП 5. и 6. клас Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Устна 
Писмена
Групова

11. Монтажни 
и довърши-
телни опера-
ции

НЗ Разбира значението на повърхност-
ната обработка на материалите и 
осъществява операциите шлифоване, 
полиране, боядисване, импрегниране, 
лакиране. 
Установява и описва настъпили изме-
нения в детайли и изделия, подложени 
на механични и топлинни въздействия. 

електромеханични инструменти
болтово съединение
винтово съединение
резба
винтова линия
конструктивни съединения
трайност на материалите

Запознава се с целта на довършителните 
операции при различни материали и как 
се използват за повишаване трайността 
на материалите. Запознава се с разлика-
та между винтово и болтово съединение.

ТП 5. и 6. клас
химия 
физика 

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия

Устна
Индивидуална 
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инструментари-

ум
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Работа с 
електромон-
тажни ин-
струменти

ПД Осъществява монтажни и довършител-
ни операции с ръчни и електромеха-
нични инструменти и приспособления. 
Участва в изработването на детайли 
от дървесина с преносими машини за 
рязане, пробиване, шлифоване. 
Организира работното си място и из-
ползва подходящи предпазни средства 
при работа с обработваща и монтажна 
техника. 

Изработва изделие от дърво с помощта 
на електромонтажни инструменти, като 
спазва правилата за работа и техноло-
гичния ред на операциите. 

ТП 5. и 6. клас Индивидуална прак-
тическа задача

Устна и инди-
видуална форма

13. Комбини-
рана топлин-
на обработка 
на хранител-
ни продукти

НЗ Познава начини за приготвяне на 
ястия с комбинирана топлинна обра-
ботка. 
Познава и предотвратява опасностите 
от възникване на запалителен процес 
по време на пържене. 

комбинирана топлинна обра-
ботка
топлинно обзавеждане
запалителен процес

Запознава се с комбинирането на то-
плинните процеси при различни ястия и 
правилата за безопасна работа с топлин-
но обзавеждане.

ТП 5. и 6. клас Беседа
Дискусия

Устна и инди-
видуална форма

14. При-
готвяне на 
ястия чрез 
комбинира-
на топлинна 
обработка

ПД Работи с топлинно обзавеждане и 
уреди за приготвяне на ястия с комби-
нирана обработка. 
Съставя технологична схема и пригот-
вя популярни ястия от националната 
и световната кухня чрез комбинирана 
топлинна обработка. 

Използва кухненското оборудване за 
приготвяне на ястия с комбинирани 
топлинни процеси. Съставя и работи по 
технологична карта.

ТП 5. и 6. клас Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Устна
Писмена 
Групова

15. Съхра-
няване на 
хранителни 
продукти

УПР Познава основните методи за съхраня-
ване на хранителните продукти. 
Познава и спазва правилата за съхра-
няване и запазване на качествата на 
хранителните продукти. 
Прилага основни способи за съхраня-
ване на плодове и зеленчуци, мляко, 
яйца, риба и месни продукти. 
Познава начини за използване на зам-
разени хранителни продукти. 

микроорганизми
разлагане
охлаждане
замразяване
пастьоризация
стерилизация
размразяване

Запознава се с правилата за съхраняване 
и запазване на качествата на хранител-
ните продукти. Описва методи и места 
за съхраняване на хранителни продукти.

химия
биология 

Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Писмена
Устна
Индивидуална

16. Аз,  пред-
приемачът

УПР Съставя технологична схема и пригот-
вя популярни ястия от националната 
и световната кухня чрез комбинирана 
топлинна обработка. Познава и спазва 
правилата за съхраняване и запазване 
на качествата на хранителните проду-
кти. 

Проучва необходими суровини, начин 
на съхранение и обработка и планира 
конкретно производство, като създава 
виртуална консултантска фирма.

Групова практиче-
ска задача

Писмена
Устна
Групова
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На ученика 
за МВП

Методи и 
инструментари-

ум
Форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Работа с 
електромон-
тажни ин-
струменти

ПД Осъществява монтажни и довършител-
ни операции с ръчни и електромеха-
нични инструменти и приспособления. 
Участва в изработването на детайли 
от дървесина с преносими машини за 
рязане, пробиване, шлифоване. 
Организира работното си място и из-
ползва подходящи предпазни средства 
при работа с обработваща и монтажна 
техника. 

Изработва изделие от дърво с помощта 
на електромонтажни инструменти, като 
спазва правилата за работа и техноло-
гичния ред на операциите. 

ТП 5. и 6. клас Индивидуална прак-
тическа задача

Устна и инди-
видуална форма

13. Комбини-
рана топлин-
на обработка 
на хранител-
ни продукти

НЗ Познава начини за приготвяне на 
ястия с комбинирана топлинна обра-
ботка. 
Познава и предотвратява опасностите 
от възникване на запалителен процес 
по време на пържене. 

комбинирана топлинна обра-
ботка
топлинно обзавеждане
запалителен процес

Запознава се с комбинирането на то-
плинните процеси при различни ястия и 
правилата за безопасна работа с топлин-
но обзавеждане.

ТП 5. и 6. клас Беседа
Дискусия

Устна и инди-
видуална форма

14. При-
готвяне на 
ястия чрез 
комбинира-
на топлинна 
обработка

ПД Работи с топлинно обзавеждане и 
уреди за приготвяне на ястия с комби-
нирана обработка. 
Съставя технологична схема и пригот-
вя популярни ястия от националната 
и световната кухня чрез комбинирана 
топлинна обработка. 

Използва кухненското оборудване за 
приготвяне на ястия с комбинирани 
топлинни процеси. Съставя и работи по 
технологична карта.

ТП 5. и 6. клас Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Устна
Писмена 
Групова

15. Съхра-
няване на 
хранителни 
продукти

УПР Познава основните методи за съхраня-
ване на хранителните продукти. 
Познава и спазва правилата за съхра-
няване и запазване на качествата на 
хранителните продукти. 
Прилага основни способи за съхраня-
ване на плодове и зеленчуци, мляко, 
яйца, риба и месни продукти. 
Познава начини за използване на зам-
разени хранителни продукти. 

микроорганизми
разлагане
охлаждане
замразяване
пастьоризация
стерилизация
размразяване

Запознава се с правилата за съхраняване 
и запазване на качествата на хранител-
ните продукти. Описва методи и места 
за съхраняване на хранителни продукти.

химия
биология 

Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Писмена
Устна
Индивидуална

16. Аз,  пред-
приемачът

УПР Съставя технологична схема и пригот-
вя популярни ястия от националната 
и световната кухня чрез комбинирана 
топлинна обработка. Познава и спазва 
правилата за съхраняване и запазване 
на качествата на хранителните проду-
кти. 

Проучва необходими суровини, начин 
на съхранение и обработка и планира 
конкретно производство, като създава 
виртуална консултантска фирма.

Групова практиче-
ска задача

Писмена
Устна
Групова
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17. Устрой-
ства и систе-
ми за кому-
никация

НЗ Познава техническите устройства и 
системите за комуникация. 
Осъществява безжично предаване на 
информация и управление на техниче-
ски обекти. 

мрежова комуникация
мобилна комуникация
сателитна комуникация
дигитални сигнали
цифров тунер 

Запознава се с видове комуникация и 
начините за предаване на информация 
чрез аналогов и дигитален сигнал.

физика Беседа 
Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Индивидуална

18. Електрон-
ни устройства 
за контрол и 
управление

НЗ Познава компонентите на устройства 
за автоматичен контрол и управление. 
Разпознава по функционални признаци 
устройства за наблюдение, измерване 
и промяна на параметрите. 

запаметяващи устройства
автоматизация
автоматични устройства
датчик
автоматичен режим
електронен контрол
дистанционни устройства

Запознава се с компонентите на устрой-
ствата за автоматичен контрол и упра-
вление.

ИТ, ТП 6. клас Беседа
Индивидуална   
практическа задача

Устна
Писмена
Индивидуална

19. Модели на 
устройства 
за контрол и 
управление

ПД Осъществява модели на автоматич-
ни устройства с електромагнитно и с 
фотореле. 

Изработва електрическа верига с фото-
реле и модел на електромагнитно реле и 
тригер.

ТП 5. и 6. клас Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Индивидуална

20. Видеока-
мера

ПД Познава устройството и принципа на 
действие на видеокамера. 
Заснема, записва и възпроизвежда 
образи и звуци с видеокамера. 

видеокамера Запознава се с устройството и принци-
па на работа на видеокамера. Заснема, 
записва и възпроизвежда образи и звуци 
с видеокамера. 

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача

Писмена
Индивидуална

21. Аз, пред-
приемачът

УПР Заснема, записва и възпроизвежда 
образи и звуци с видеокамера. 

Продължава дейността на виртуалната 
консултантска фирма, като заснема ре-
кламно видео по предварително изгот-
вен сценарий и го публикува в социал-
ните мрежи.

ТП 5. и 6. клас Групова практиче-
ска задача

Устна
Групова

22. Как пред-
приемачите 
организират 
бизнеса си

НЗ Разпознава фирмата като стопанска 
единица за производство, търговия и 
услуги с цел печалба. 
Описва най-често срещани форми на 
организация на фирмата. 

предмет на дейност
форма на организация
седалище
банкова сметка
регистрация

Запознава се с правните форми на орга-
низация на бизнеса.

ТП 5. и 6. клас Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Писмена
Индивидуална

23. Да реги-
стрираме 
бизнес

ПД Илюстрира и обосновава процедурите 
за създаване на фирма. 

фирмен знак Избира подходяща правна форма на 
организация на бизнес и се запознава с 
процедурата по вписване в Търговския 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Изра-
ботва фирмен знак.

ИТ
БЕЛ
изобразително 
изкуство 

Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Писмена
Устна
Групова

24. Пътят 
на идеята до 
пазара

ПД Извършва маркетингово проучване 
и изработва рекламни материали за 
представяне на фирмата. 

маркетинг
реклама

Запознава се с основни маркетингови 
понятия и дейности. Извършва марке-
тингово проучване.

БЕЛ
ИТ

Беседа
Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Писмена
Устна 
Групова

25. Как пред-
приемачът 
планира фи-
нансите си

НЗ Познава и назовава елементите на 
бюджета на фирмата.
Разпознава и групира приходите и 
разходите в бюджета на фирмата.  

бюджет на фирма
източници на финансиране
приход
разход

Запознава се с източници на финанси-
ране на предприятието и използвани 
видове бюджети в бизнеса.

ТП 5. и 6. клас
математика 

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Индивидуална
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17. Устрой-
ства и систе-
ми за кому-
никация

НЗ Познава техническите устройства и 
системите за комуникация. 
Осъществява безжично предаване на 
информация и управление на техниче-
ски обекти. 

мрежова комуникация
мобилна комуникация
сателитна комуникация
дигитални сигнали
цифров тунер 

Запознава се с видове комуникация и 
начините за предаване на информация 
чрез аналогов и дигитален сигнал.

физика Беседа 
Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Индивидуална

18. Електрон-
ни устройства 
за контрол и 
управление

НЗ Познава компонентите на устройства 
за автоматичен контрол и управление. 
Разпознава по функционални признаци 
устройства за наблюдение, измерване 
и промяна на параметрите. 

запаметяващи устройства
автоматизация
автоматични устройства
датчик
автоматичен режим
електронен контрол
дистанционни устройства

Запознава се с компонентите на устрой-
ствата за автоматичен контрол и упра-
вление.

ИТ, ТП 6. клас Беседа
Индивидуална   
практическа задача

Устна
Писмена
Индивидуална

19. Модели на 
устройства 
за контрол и 
управление

ПД Осъществява модели на автоматич-
ни устройства с електромагнитно и с 
фотореле. 

Изработва електрическа верига с фото-
реле и модел на електромагнитно реле и 
тригер.

ТП 5. и 6. клас Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Индивидуална

20. Видеока-
мера

ПД Познава устройството и принципа на 
действие на видеокамера. 
Заснема, записва и възпроизвежда 
образи и звуци с видеокамера. 

видеокамера Запознава се с устройството и принци-
па на работа на видеокамера. Заснема, 
записва и възпроизвежда образи и звуци 
с видеокамера. 

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача

Писмена
Индивидуална

21. Аз, пред-
приемачът

УПР Заснема, записва и възпроизвежда 
образи и звуци с видеокамера. 

Продължава дейността на виртуалната 
консултантска фирма, като заснема ре-
кламно видео по предварително изгот-
вен сценарий и го публикува в социал-
ните мрежи.

ТП 5. и 6. клас Групова практиче-
ска задача

Устна
Групова

22. Как пред-
приемачите 
организират 
бизнеса си

НЗ Разпознава фирмата като стопанска 
единица за производство, търговия и 
услуги с цел печалба. 
Описва най-често срещани форми на 
организация на фирмата. 

предмет на дейност
форма на организация
седалище
банкова сметка
регистрация

Запознава се с правните форми на орга-
низация на бизнеса.

ТП 5. и 6. клас Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Писмена
Индивидуална

23. Да реги-
стрираме 
бизнес

ПД Илюстрира и обосновава процедурите 
за създаване на фирма. 

фирмен знак Избира подходяща правна форма на 
организация на бизнес и се запознава с 
процедурата по вписване в Търговския 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Изра-
ботва фирмен знак.

ИТ
БЕЛ
изобразително 
изкуство 

Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Писмена
Устна
Групова

24. Пътят 
на идеята до 
пазара

ПД Извършва маркетингово проучване 
и изработва рекламни материали за 
представяне на фирмата. 

маркетинг
реклама

Запознава се с основни маркетингови 
понятия и дейности. Извършва марке-
тингово проучване.

БЕЛ
ИТ

Беседа
Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Писмена
Устна 
Групова

25. Как пред-
приемачът 
планира фи-
нансите си

НЗ Познава и назовава елементите на 
бюджета на фирмата.
Разпознава и групира приходите и 
разходите в бюджета на фирмата.  

бюджет на фирма
източници на финансиране
приход
разход

Запознава се с източници на финанси-
ране на предприятието и използвани 
видове бюджети в бизнеса.

ТП 5. и 6. клас
математика 

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Индивидуална
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26. Да съста-
вим бюджет

ПД Разработва варианти на бюджет на 
малка фирма. 

Изготвя бюджет на продажбите на 
малък бизнес, като част от дейността на 
виртуалната консултантска фирма.

ТП 5. и 6. клас
математика

Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Устна 
Писмена
Групова

27. Професии 
и образование

НЗ Разграничава професии в производ-
ството, търговията и услугите според 
характера на извършваните дейности. 

общо образование
професионално образование 
професионално ориентиране
професионален избор
професионална кариера

Запознава се с начини на класифицира-
не на професиите и необходимостта от 
кариерно ориентиране при избора на 
учебно заведение и бъдеща професия. 

БЕЛ
ИТ

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна
Индивидуална 

28. Как да 
избера профе-
сия

ПД Използва начини за разкриване на 
собствените силни и слаби страни при 
избор на образование, професия и 
кариера. 
Намира и сравнява информация за 
избор на подходящо образование и 
професия. 

професионален избор Прави самооценка на своите силни стра-
ни, интереси и ценности като основа за 
професионален избор и проучва инфор-
мация от различни източници.

БЕЛ
ИТ

Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Писмена
Индивидуална

29. Аз, пред-
приемачът

УПР Извършва маркетингово проучване 
и изработва рекламни материали за 
представяне на фирмата. 
Разработва виртуален проект на малка 
фирма. 

Продължава дейността на виртуалната 
консултантска фирма, като проектира и 
изработва рекламни бизнес материали.

БЕЛ 
ИТ
изобразително 
изкуство

Групова практиче-
ска задача

Писмена 
Устна
Групова

30. Агро- и 
зоотехнически 
дейности в 
личното  сто-
панство

НЗ Посочва начини за ръчна и механизи-
рана обработка на почвата и селско-
стопанските култури. 
Познава способите и съоръженията за 
хранене на животни в личното стопан-
ство. 
Познава и обяснява способите за 
подхранване, напояване и борба с вре-
дителите при културните растения. 

трактор
комбайн
плуг
култиватор
брана
сеялка
торове и торене
лично стопанство
стопански животни
напоителни системи
културни растения
инсектициди
хербициди 

Запознава се с основните начини за 
обработка на почвите, начините за рас-
тителна защита и хранене на селскосто-
пански животни.

ТП 5. и 6. клас
биология

Беседа Устна 
Индивидуална

31. Проект за 
лично стопан-
ство

ПД Познава способите и съоръженията за 
хранене на животни в личното стопан-
ство. 
Познава и обяснява способите за 
подхранване, напояване и борба с вре-
дителите при културните растения. 

Изготвя проект за лично стопанство, 
като избира животни и култури за от-
глеждане, както и необходимите условия 
за това.

ИТ
биология 
ТП 5. и 6. клас

Групова практиче-
ска задача

Писмена
Устна
Групова
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26. Да съста-
вим бюджет

ПД Разработва варианти на бюджет на 
малка фирма. 

Изготвя бюджет на продажбите на 
малък бизнес, като част от дейността на 
виртуалната консултантска фирма.

ТП 5. и 6. клас
математика

Групова практиче-
ска задача
Дискусия 

Устна 
Писмена
Групова

27. Професии 
и образование

НЗ Разграничава професии в производ-
ството, търговията и услугите според 
характера на извършваните дейности. 

общо образование
професионално образование 
професионално ориентиране
професионален избор
професионална кариера

Запознава се с начини на класифицира-
не на професиите и необходимостта от 
кариерно ориентиране при избора на 
учебно заведение и бъдеща професия. 

БЕЛ
ИТ

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна
Индивидуална 

28. Как да 
избера профе-
сия

ПД Използва начини за разкриване на 
собствените силни и слаби страни при 
избор на образование, професия и 
кариера. 
Намира и сравнява информация за 
избор на подходящо образование и 
професия. 

професионален избор Прави самооценка на своите силни стра-
ни, интереси и ценности като основа за 
професионален избор и проучва инфор-
мация от различни източници.

БЕЛ
ИТ

Индивидуална прак-
тическа задача

Устна
Писмена
Индивидуална

29. Аз, пред-
приемачът

УПР Извършва маркетингово проучване 
и изработва рекламни материали за 
представяне на фирмата. 
Разработва виртуален проект на малка 
фирма. 

Продължава дейността на виртуалната 
консултантска фирма, като проектира и 
изработва рекламни бизнес материали.

БЕЛ 
ИТ
изобразително 
изкуство

Групова практиче-
ска задача

Писмена 
Устна
Групова

30. Агро- и 
зоотехнически 
дейности в 
личното  сто-
панство

НЗ Посочва начини за ръчна и механизи-
рана обработка на почвата и селско-
стопанските култури. 
Познава способите и съоръженията за 
хранене на животни в личното стопан-
ство. 
Познава и обяснява способите за 
подхранване, напояване и борба с вре-
дителите при културните растения. 

трактор
комбайн
плуг
култиватор
брана
сеялка
торове и торене
лично стопанство
стопански животни
напоителни системи
културни растения
инсектициди
хербициди 

Запознава се с основните начини за 
обработка на почвите, начините за рас-
тителна защита и хранене на селскосто-
пански животни.

ТП 5. и 6. клас
биология

Беседа Устна 
Индивидуална

31. Проект за 
лично стопан-
ство

ПД Познава способите и съоръженията за 
хранене на животни в личното стопан-
ство. 
Познава и обяснява способите за 
подхранване, напояване и борба с вре-
дителите при културните растения. 

Изготвя проект за лично стопанство, 
като избира животни и култури за от-
глеждане, както и необходимите условия 
за това.

ИТ
биология 
ТП 5. и 6. клас

Групова практиче-
ска задача

Писмена
Устна
Групова
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М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МВП

Методи и 
инструментари-

ум
Форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
32. Екологич-
но стопанство

НЗ Познава значението и начините за съз-
даване на екологично стопанство. 
Разграничава условията и начините за 
отглеждане на растения и животни в 
екологичното стопанство. 
Проучва и посочва варианти за безот-
падъчни технологии при отглеждане-
то на културни растения и животни. 
Посочва характерни особености на 
екологично чиста продукция. 

екологично стопанство
екологичен проблем
екологична продукция
стандарти за оценка на ка-
чествените характеристики на 
храните

Запознава се с принципите на еколо-
гичното земеделие и животновъдство, 
начините за справяне с основните 
замърсители на въздух, почви и води и 
видове стандарти за оценка на качество-
то на храните.

биология
химия 
БЕЛ
ИТ

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна
Индивидуална

33. Производ-
ство на еколо-
гична сел-
скостопанска 
продукция

ПД Разграничава условията и начините за 
отглеждане на растения и животни в 
екологичното стопанство. 
Проучва и посочва варианти за безот-
падъчни технологии при отглеждането 
на културни растения и животни.

Планира дейности в екологично стопан-
ство за хуманно отглеждане на животни 
и използване на безотпадъчни техноло-
гии; изготвя схема на компостер.

човекът и 
природата 
екология

Групова практиче-
ска задача
Дискусия

Писмена
Устна 
Групова

34. Ние, пред-
приемачите

УПР Разграничава условията и начините за 
отглеждане на растения и животни в 
екологичното стопанство. 
Посочва характерни особености на 
екологично чиста продукция. 

Създава проект на биологично земе-
делско стопанство. Обобщава знанията 
за организация на бизнеса, финанси и 
маркетинг чрез отчитане на дейността на 
виртуалната консултантска фирма.

ИТ
БЕЛ

Групова практиче-
ска задача
Дискусия

Писмена
Устна
Групова

Изходно 
ниво

КО Диагностика и оценка на изходно 
ниво.

Попълва въпросник, отговаря на въ-
проси, участва в дискусия.

Тест 
Дискусия 

Писмена
Устна 
Индивидуална 
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ПОНЯТИЯ
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 раздели
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ка
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иц
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На ученика по 
целите на урока

На ученика 
за МВП

Методи и 
инструментари-

ум
Форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
32. Екологич-
но стопанство

НЗ Познава значението и начините за съз-
даване на екологично стопанство. 
Разграничава условията и начините за 
отглеждане на растения и животни в 
екологичното стопанство. 
Проучва и посочва варианти за безот-
падъчни технологии при отглеждане-
то на културни растения и животни. 
Посочва характерни особености на 
екологично чиста продукция. 

екологично стопанство
екологичен проблем
екологична продукция
стандарти за оценка на ка-
чествените характеристики на 
храните

Запознава се с принципите на еколо-
гичното земеделие и животновъдство, 
начините за справяне с основните 
замърсители на въздух, почви и води и 
видове стандарти за оценка на качество-
то на храните.

биология
химия 
БЕЛ
ИТ

Беседа
Индивидуална прак-
тическа задача
Дискусия 

Устна
Индивидуална

33. Производ-
ство на еколо-
гична сел-
скостопанска 
продукция

ПД Разграничава условията и начините за 
отглеждане на растения и животни в 
екологичното стопанство. 
Проучва и посочва варианти за безот-
падъчни технологии при отглеждането 
на културни растения и животни.

Планира дейности в екологично стопан-
ство за хуманно отглеждане на животни 
и използване на безотпадъчни техноло-
гии; изготвя схема на компостер.

човекът и 
природата 
екология

Групова практиче-
ска задача
Дискусия

Писмена
Устна 
Групова

34. Ние, пред-
приемачите

УПР Разграничава условията и начините за 
отглеждане на растения и животни в 
екологичното стопанство. 
Посочва характерни особености на 
екологично чиста продукция. 

Създава проект на биологично земе-
делско стопанство. Обобщава знанията 
за организация на бизнеса, финанси и 
маркетинг чрез отчитане на дейността на 
виртуалната консултантска фирма.

ИТ
БЕЛ

Групова практиче-
ска задача
Дискусия

Писмена
Устна
Групова

Изходно 
ниво

КО Диагностика и оценка на изходно 
ниво.

Попълва въпросник, отговаря на въ-
проси, участва в дискусия.

Тест 
Дискусия 

Писмена
Устна 
Индивидуална 
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ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ ПО РАЗДЕЛИ

ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ

УРОК 1
ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Цел: Запознаване с видове проекции и затвърдяване на знанията за правоъгълно проектиране, конструк-
торска документация и оразмеряване на техническите обекти.

Задачи: 
•	Усвояване  на знания за централно и правоъгълно проектиране.
•	 Затвърдяване на знанията  и уменията за изобразяване на изгледи с правоъгълно проектиране.
•	Усвояване на знания за конструкторска документация и  за елементите на оразмеряването.

Методи: беседа, обяснение, дискусия, упражнение.

Основни понятия: централно проектиране, правоъгълна проекция, проекционна равнина, оразмеряване.

Междупредметни връзки: математика, изобразително изкуство.

Учебно-методически ресурси: чертежи, скици, технически рисунки, табла, учебни презентации.

Дейности: 
Припомнете какви графични изображения се използват в техниката.
Изяснете понятията проекция и проекционна равнина.
Обяснете централно проектиране, перспектива и съпоставете с правоъгълно проектиране, което уче-
ниците вече са изпълнявали в 5. и 6. клас за изобразяване на изгледи, разрези и сечения. 
Дайте примера с 3D изображенията.
Въведете информация за конструкторска документация и се спрете по- подробно на стандартите в 
оразмеряването. Можете да използвате CAD програма за демонстрация.
Провокирайте учениците да разграничат вида на линиите, които се използват в чертежа. Неминуемо 
ще се стигне до линиите, с които се оразмеряват и показват резбови съединения. Обяснете как се по-
казва резба и стандартите за резби. Обяснете какво означава абревиатурата М8.
Поставете задачите към фиг. 5 и 6, като изясните има ли неоразмерени детайли във фиг. 5, и обсъдите 
предварително изгледи, размери, мащаб от фиг. 6. Припомнете частичен разрез.
Дайте информация за означаването на резба: 
Най-широко се използват две основни системи стандартизирани резби – метрична резба и инчова рез-
ба. Следователно има и 2 групи стандарти: метрични и инчови. Метричната резба има триъгълен профил с 
ъгъл 60° и плоско срязани върхове. Диаметърът и стъпката на резбата са изразени в милиметри. Същест-
вуват няколко стандарта за метрична резба. Метрична резба с нормална стъпка обикновено се отбелязва 
с буква М, след която следва стойността на външния диаметър на резбата, но стъпката не се посочва (на-
пример М4, М6, М12). По правило под резба ISO се подразбира именно резба с нормална (едра) стъпка. 
Метрична резба със ситна стъпка се отбелязва също с буква М, но в обозначението на номиналния размер 
на резбата винаги се включва размерът на стъпката в милиметри (например М12 х 1,25).
Параметрите и изискванията към инчовата резба са определени в стандарти UNF (Unified Fine – резба със 
ситна стъпка) и UNC (Unified Coarse – резба с едра стъпка), приети съвместно от САЩ, Великобритания 
и Канада през 1948 г. Съответстващата на тези стандарти резба, както и метричната, има триъгълен пло-
ско срязан профил с ъгъл 60°. Обозначението на резбата започва с диаметъра на резбата в части от инча 
(1 инч = 25,4 мм), след което след тире се посочва стъпката на резбата като брой навивки за един инч, а 
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след интервал се посочва наименованието на стандарта. Например за обозначението 5/8″-18 UNF на ин-
чова резба външният диаметър е 5/8″ = 15,875 мм с 18 навивки на инч, стъпка 1,41 мм, при стандарт UNF.
Дайте самостоятелна работа в клас или домашна работа по показаната техническа рисунка. 
Обсъдете резултатите и обобщете.

Въпроси за обобщение:
•	 Защо в чертежите използваме правоъгълно проектиране?
•	Какви са стандартите при оразмеряване на чертеж?

Критерии за оценяване:
•	 Разграничават различните видове проектиране.
•	Познават елементите на конструкторската документация.
•	 Точно изпълняват чертеж и го оразмеряват.
•	Могат да работят в посочения мащаб.

ТЕХНИКА

УРОК 5
ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

Цел: Да се затвърдят знанията за измерване на физични величини и да се запознаят учениците с нови из-
мервателни величини и измерителни единици, както и с инструментите и приборите, с които се измерват.

Задачи: 
•	Усвояване на знания за основни измервани величини и измерителни единици в система SI (от френ-

ски: Système international d'unités).
•	Придобиване на знания и умения за измерване с шублер (аналогов и електронен) и микрометър.
•	 Знания за манометър, барометър, скоростомер, индикаторен часовник и др. 

Методи: беседа, обяснение, демонстрация, дискусия, упражнение

Основни понятия: числена стойност, измервателна единица, манометър, барометър, скоростомер, шу-
блер, микрометър, индикаторен часовник.

Междупредметни връзки: математика, физика и астрономия

Учебно-методически ресурси: измервателни инструменти, таблица със седемте основни производните 
единици, учебни презентации.

Таблица със седемте основни производните единици
Основни единици

Име Означение Мярка за Определение

метър m дължина Единицата за дължина съответства на дължината на пътя, изминат от свет-
лината във вакуум за интервал от време 1/299792458 от секундата.

кило-
грам kg маса

Единицата за маса е равна на масата на международния прототип на 
килограма (цилиндър, изработен от сплав на платина и иридий), 
съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) 
в Париж.
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Основни единици
Име Означение Мярка за Определение

секун-
да s Време

Единицата за време е продължителността на 9  192  631  770  пе-
риода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини 
нива на основното състояние на атома на Цезий – 133.

ампер A Електрически 
ток

Единицата за електрически ток е постоянният електрически ток, който 
при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрай-
на дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на 
разстояние 1 m един от друг във вакуум, създава между тези два про-
водника взаимодействие със сила
 2.10-7 N на всеки метър от тяхната дължина.

кел-
вин K

Термодина-
мична темпе-

ратура
Единицата за термодинамична  температура  представлява 1/273,16 
част от термодинамичната температура на тройната точка на водата.

мол mol Количество 
вещество

Единицата за количество вещество представлява количеството веще-
ство на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), 
колкото  атома  се съдържат в 0,012 kg  въглерод  – 12 (структурните 
единици са 6,023×1023 или число на Авогадро).

канде-
ла cd Интензитет 

на светлината

Единицата за интензитет на светлината е силата на светлината в даде-
на посока от източник, излъчващ монохроматично лъчение с честота 
540.1012 херца и интензитет на лъчението в тази посока e 1/683 вата на 
стерадиан.

Дейности: 
В началото на урока насочете вниманието на учениците към понятието физична величина, как се из-
мерват величините и с какви измервателни единици си служим за това. 
Вмъкнете любопитна информация за първите измервателни единици инч, ярд и фут – т.нар. имперски 
единици за измерване.
Поставете задачата за информация за система SI/485895709/ и обяснете как са получени седемте 
основни единици за измерване.
Поставете задачата към фиг. 1 и чрез беседа стигнете до верните изводи.
Акцентирайте на понятието точност в измервателните уреди и сравнете чрез демонстрация с линия, 
шублер и микрометър.
Обяснете подробно как се измерва с шублер и микрометър.
Поставете задачите за измерване по групи  и обобщете резултатите чрез беседа.
Направете презентация за индикаторен часовник, манометър, барометър и скоростомер и анализи-
райте.
Обобщете информацията за различните измервателни уреди, за съответните единици за измерване и 
техните производни.

Въпроси за обобщение:
•	Какво е измервана величина?
•	Какво е измерване и измервателна единица?
•	Какво е система SI?
•	Как се измерва с шублер и микрометър?
•	Какви други измервателни уреди познаваме и използваме?

Критерии за оценяване:
•	Познава измервателна система SI.
•	Може да измерва с шублер и микрометър.
•	 Разграничава и познава измервателни уреди за различни измервани физични величини.



31

УРОК 6. ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Цел: Да се запознаят учениците с т. нар. техническа азбука, т. е. от общото понятие технически обект или  
система към конкретното – градивен елемент. Да обогатят общата си техническа култура.

Задачи:
•	Усвояване на знания за понятията технически обект, технически средства и техническа система.
•	 Разграничаване на различните машини и техните конструктивни механизми и детайли.

Методи: беседа, обяснение, демонстрация, дискусия

Основни понятия: машина, детайл, механизъм, винт, болт, гайка, лагер, вал, ос, зъбно колело, техническа 
система.

Междупредметни връзки: математика, човекът  и природата

Учебно-методически ресурси: чертежи, скици, технически рисунки, табла, учебни презентации.

Дейности:
Покажете в началото на урока чрез таблица какви са различните технически обекти и системи и каква 
част от тях са машините.
Класифицирайте машините, както и техните отделни конструктивни части: механизми – двигател, 
предавателен механизъм, и органи – работни органи и органи за управление.
Поставете задачата за разграничаване на машини и наблегнете на разликата между механизъм и де-
тайл. Понякога машини се наричат и устройства, които нямат движещи се части, например компютрите 
са познати и под името електронноизчислителни машини. Това наименование е останало от време-
то, когато за изчисления са били използвали механични устройства, които наистина са били машини. 
Съвременните компютри са устройства за обработка и преобразуване на информация, поради което 
също могат да се наричат машини. 
Генераторите на електрическо напрежение в електроцентралите и електродвигателите също се наричат 
електрически машини, въпреки че не отговарят напълно на определението. Те преобразуват механич-
ната енергия в електрическа и обратно – електрическата в механична.
Покажете и обяснете (може и чрез презентация) основните детайли на машините и техните функции 
– лостове, колела, винтове, оси, валове.
Поставете по екипи самостоятелна работа на учениците за намиране на информация и презентиране 
на изучените детайли и механизми.
Насочете учениците как чрез подходящи материали (детайли от конструктор или детски играчки) да 
изработят зъбна предавка или механизъм тип редуктор по предварително изработен проект и скица. 
Обобщете чрез беседа.

Въпроси за обобщение:
•	Какво наричаме техническа  система?
•	Какво е машина и машинен елемент?
•	Кои са основните машинни елементи и какви са техните функции?
•	Какво е редуктор и как действа?

Критерии за оценяване:
•	 Знае какво е машина.
•	 Знае кои са основните градивни елементи на техническите системи и как действат.
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УРОК 7
ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ И СХЕМИ

Цел: Учениците да усвоят предвидените в програмата на МОН знания и умения за науката електроника и 
за основни понятия, свързани с нея.
Задачи:

•	Усвояване на знания за полупроводник.
•	 Знания за диод и за начина на функциониране.
•	 Знания за токоизправител и за начина на функциониране.
•	 Знания за транзистор и интегрална схема и за начин на работа.

Методи: беседа, демонстрация, обяснение.

Основни понятия: полупроводник, диод, транзистор, интегрални схеми, печатна платка, микропроцесор, 
токоизправител.

Междупредметни връзки: физика и астрономия, химия и опазване на околната среда.

Учебно- методически ресурси: модели, схеми, учебни табла, електронен учебник, презентации.

Дейности:
Насочете вниманието на учениците към материалите, наречени полупроводници, и обяснете от какво 
са направени. 
Поставете въпроса за електрониката и електронните елементи и разширете знанията на учениците 
чрез схеми и фотоси.
Обяснете действието на диода и демонстрирайте.
Определете експериментално с учениците анода и катода на диода, като провокирате тяхното мислене.
Обяснете понятията поляритет и променлив ток и насочете вниманието към токоизправител.
Поставете задачата към фиг. 7, подробно коригирайте и обяснете грешките, които често се допускат. 
Обсъдете причините за допускане на тези грешки. Третата схема към задачата за лампите е с повишена 
трудност. Обяснете, че токът ще премине през двата диода. Горната лампа ще свети, а долната, свър-
зана успоредно с диода, няма да свети. Също така обърнете внимание, че петата схема е захранвана с 
променливо напрежение.
Изяснете елемента транзистор и неговата функция.
Обобщете чрез въвеждане на понятията чип, интегрална схема и микропроцесор, които съдържат в 
себе си диоди и транзистори. Добавете и информация за резистор, кондензатор и бобина.

Подгответе учениците за следващата тема, като разясните някои основни моменти: 
•	Макетни платки могат да се купят от магазините за радиочасти. При липса на такива, схемите могат 

да се реализират и с лустерклеми. 
•	Необходимо е предварително да се запоят по-дълги изводи на превключвателите и транзисторите. 

Желателно е да се използват средномощни транзистори. Те са по-големи и по-удобни за работа, а 
също така по-трудно може да се повредят при неправилно свързване.

•	Съпротивлението на резисторите, свързвани последователно със светодиодите, не е много критично 
– може да е от 100 Ω до 1÷2 KΩ. 

•	 За източник на променлив ток може да се използва звънчев трансформатор. В такъв случай трябва 
да се вземат мерки за безопасност – да се изолират клемите, на които се подава 220 V. По-добър 
вариант е използването на адаптер. Трябва да се има предвид, че някои адаптери имат вградени токо-
изправители. Адаптерите с променливо напрежение на изхода са означени с AC, а тези с постоянно 
– с DC.

Поставете за самостоятелна работа задачата за печатните платки. Обобщете чрез въпроси.
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Въпроси за обобщение:
•	Какво е полупроводник?
•	Какво е диод и как действа?
•	Какво е действието на токоизправителя?
•	Какво е транзистор и как действа?
•	Какво е интегрална схема?

Критерии за оценяване:
•	Ученикът разпознава електронните елементи.
•	Може да ги разчита в принципните схеми и да определя тяхното действие в затворена верига.
•	 Знае да работи с токоизправител.

УРОК 9
ОБРАБОТВАЩА И МОНТАЖНА ТЕХНИКА

Цел: Да се запознаят учениците с видовете обработваща и монтажна  техника и с начини за използването им.

Задачи:
•	Да се направи съпоставка с ръчните инструменти, с универсалните и специализираните машини за 

обработка и монтаж.
•	Да се усвоят знания и умения за работа с различни машини: циркуляр, прободен трион, електрическо 

ренде, шлайфмашина, електрическа отвертка, банциг, струг, фреза.
•	Да се направи съпоставка на тези машини с полуавтоматични и автоматични машини.
•	Да се усъвършенстват знанията и уменията на учениците за избор на подходяща машина в зависи-

мост от обработвания материал.

Методи: беседа, презентация, инструктаж, демонстрация, екипна работа.

Основни понятия: прободен трион, циркуляр, електрическо ренде, шлайфмашина, електрическа отвертка, 
банциг, струг, фреза.

Междупредметни връзки: физика и астрономия, информационни технологии, математика.

Учебно- методически ресурси: фотоси, презентации, машини и необходимите материали. 

Дейности:
Покажете на учениците в началото на часа различни ръчни инструменти за обработване и сглобяване 
на материали и детайли. Затвърдете знанията за техните функции и за безопасната работа с тях.
Запознайте ги с видовете машини – универсални и специализирани; ръчни полуавтоматични и авто-
матизирани.
Демонстрирайте или презентирайте циркуляра като режеща машина по права линия. Обяснете на-
чина за безопасна работа с него.
Направете сравнение с прободния трион и оставете учениците да стигнат до вярното заключение как 
реже той в сравнение с циркуляра.
Поставете задачата към фиг. 3, като използвате знанията  от урока за градивни елементи на техниче-
ските обекти. Обсъдете пропуските.
Покажете и обяснете работата на електрическото ренде и шлайфмашината и обсъдете кога се из-
ползва едната и кога другата. 
Стимулирайте учениците да направят сами сравнение между ръчна и електрическа отвертка (винто-
верт).
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Добавете информация за стационарните машини: банциг, струг и фреза и презентирайте работата им. 
Наблегнете на безопасната работа с тях и на личните предпазни средства за защита..
Ето и малко история: Производството на стругове в България води началото си от 30-те  години на ХХ 
в. в софийския завод „Вагрянка“, по-късно национализиран и преименуван в ЗММ (Завод за металоре-
жещи машини). Машиностроителните заводи на България бяха водещи в света по производство на уни-
версални ръчно управлявани стругове с добри технически параметри и цени. След 1983 г. това известно 
и търсено от потребителите производство, се замени с производство на стругове с цифрово програмно 
управление (ЦПУ). Началото е поставено със специалната разработка на струг „Перун“ – една много 
сполучлива механична конструкция на високопроизводителна машина за автоматична работа с накло-
нени паралели и ЦПУ „Програма 20“. Системата е произведена в България по японски лиценз. Този 
опит обаче е компрометиран от ниското качество на системата.
Дайте информация за полуавтоматични и автоматизирани машини.

Цифрово програмно управление (ЦПУ) (на английски: computer numerical control –CNC), на руски: 
Числовое программное управление), е компютърна система за управление на металообработващи или 
други машини, с цел автоматизация на производствения процес.
Поставете за самостоятелна работа задачата от учебника в края на урока.
Обобщете информацията и систематизирайте знанията на учениците.

Въпроси за обобщение:
•	Какви видове обработващи и монтажни машини познавате?
•	Каква са техните функции?
•	Какво е устройството на прободния трион?
•	Как работят полуавтоматичните и автоматизираните машини?

Критерии за оценяване:
•	Ученикът разпознава видовете машини за обработване и монтаж.
•	Може да работи с тях.
•	 Знае и спазва правилата за безопасна работа.
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ТЕХНОЛОГИИ

УРОК 13
КОМБИНИРАНА ТОПЛИННА ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Цел: Запознаване с разнообразни начини за приготвяне на ястия чрез комбинирана топлинна обработка на 
хранителните продукти.

Задачи:
•	Овладяване на знания за най-често използваните комбинации от топлинни процеси в кулинарията.
•	Овладяване на знания за допълнителни начини за топлинна обработка – бланширане, фламбиране, 

глазиране, карамелизиране и др.
•	 Разграничаване на топлинните процеси „пържене“ и „запържаване“ при комбинираната то-

плинна обработка. 
•	 Запознаване с опасностите от възникване на запалителни процеси по време на комбинирана топлин-

на обработка на ястията и начини за предотвратяването им.
•	 Развитие на наблюдателност, точност, прецизност, критично мислене и инициативност.

Методи: наблюдение, обяснение, беседа, дискусия, демонстрация, упражнение.

Основни понятия: комбинирана топлинна обработка, запалителен процес, запържване, бланширане, 
фламбиране, глазиране, карамелизиране

Междупредметни връзки: химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, българ-
ски език.

Учебно-методически ресурси: презентация, табла с илюстрации, фотоси, видеофилм, електронен учебник.

Дейности:
Обсъдете с учениците какви процедури се извършат с хранителните продукти преди приготвяне на 
ястията.
Актуализирайте знанията на учениците,  свързани с познатите им вече топлинни процеси за обработ-
ка на хранителните продукти (пържене, варене и печене). Нека да посочат кои хранителни продукти се 
подлагат на тези топлинни процеси.

Попитайте учениците:
•	 Защо хранителните продукти се подлагат на топлинна обработка?
•	Познавате ли ястия, които се приготвят чрез последователно прилагане на повече от един топлинен 

процес? Кои са те?
•	Какво е основен продукт в едно ястие?
•	Може ли един продукт да се подложи на повече от един вид топлинна обработка и какво се постига 

с това?
Нека учениците да посочат ястия приготвени чрез пържене, печене или варене, като се търси отговор 
приоритетно на последния въпрос. 
Обобщете отговорите по посока на това, че за постигане на по-голямо разнообразие от вкусове, аро-
мати, цвят и консистенция основният продукт се подлага на повече от един вид топлинна обработка
Запознайте учениците с най-често използваните комбинации от топлинни процеси в кулинарията. 
Насочете вниманието им към зависимостта между вида на хранителния продукт и използваните ком-
бинации от топлинни процеси.
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Поставете въпросите:
•	Каква е разликата между топлинните процеси „пържене“ и „запържавне“?
•	Каква е разликата между топлинните процеси „запичане“ и „печене“?
Запознайте учениците с основните начини за комбинирана топлинна обработка при ястия с основен 
продукт месо или риба.
Насочете вниманието им към времетраенето на отделните видове топлинна обработка, които се прила-
гат при основния продукт за получаване на добър вид, консистенция и вкус на ястието. Нека учениците 
да дадат примери на ястия с правилно приложена комбинрана топлинна обработка, както и противопо-
ложни примери. 
Добре е да споделят свой личен опит при приготвяне на ястия и по-интересни случки, съпровождащи 
кулинарните им опити.
Насочете вниманието на учениците към описаните на с. 33 от учебника допълнителни начини за то-
плинна обработка задушаване на продуктите и ги илюстрирайте с фотоси. 
Поставете задача да посочат ястия, които те обичат да консумират и при които могат да се прилагат 
тези процеси.
Запознайте учениците с Указанията за безопасност и съвети за предотвратяване на запалителни про-
цеси в кухнята на с. 33.

Можете да проведете дискусия по следните въпроси:
•	Кои са основните причини за възникване на запалителни процеси в кухнята?
•	При кои домакински уреди опасността от възникване на запалителни процеси е най-голяма? Защо?
•	При кои видове топлинна обработка на хранителните продукти опасността от възникване на запали-

телни процеси е най-голяма? Защо?
•	При кои домакински уреди с открит огън (газови или на твърдо гориво) е по-голяма опасността от 

възникване на запалителни процеси?
Посочете още правила за безопасност в кухнята и съвети за предотвратяване на запалителни процеси 
в кухнята.
По време на дискусията по горните въпроси дискутирайте и въпросите, посочени в края на урока на 
с.33. 
Изисквайте учениците да бъдат убедителни в отговорите си, като ги аргументират с примери на добри 
практики или със свой преживян опит.

Въпроси за обобщение:
•	 Защо при приготвянето на ястия се прилага комбинирана топлинна обработка?
•	Кои са най-често използваните комбинации от топлинни процеси в кухнята?
•	Какво е „основен продукт“ в ястието?
•	Кои са основните начини за комбинирана топлинна обработка на основните продукти в ястието?
•	Кои са най-честите причини за поява на запалителни процеси в кухнята и как се предотвратяват?

Критерии за оценяване:
•	 Точно определя комбинации от топлинни процеси при комбинирана топлинна обработка на храни-

телни продукти.
•	 Точно определя начините за комбинирана топлинна обработка на хранителните продукти.
•	Ориентира се в използване на разнообразни комбинации и начини за топлинна обработка на основен 

продукт според вида му.
•	 Различава същността на процесите „запържване“ и „пържене“, „запичане“ и „печене“. 
•	Познава и аргументира правила и начини за здравословно готвене, в които се използва и топлинният 

процес задушаване.
•	Познава и аргументира правила и начини предотвратяване на запалителни процеси в кухнята.
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КОМУНИКАЦИИ И КОНТРОЛ

УРОК 17
УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Цел: Запознаване с техническите устройства и системите за комуникация.

Задачи: 
•	Усвояване на знания за устройството и принципа на действие на системи за телекомуникация – 

мрежова, мобилна, сателитна.
•	Овладяване на знания за видовете сигнали в системите за комуникация – аналогови, дигитални, както 

и за техническите устройствата за преобразуването им.
•	 Запознаване с видовете дистанционно управление и радиоуправление, техническите средства и на-

чините за комуникация чрез тях.
•	 Развитие на наблюдателност, точност, инициативност и насърчаване на критичното мислене.

Методи: наблюдение, беседа,  демонстрация, инструктаж, обяснение, дискусия. 

Основни понятия: мрежови комуникации, мобилни комуникации, сателитни комуникации, дигитален сиг-
нал, аналогов сигнал, цифров тунер.

Междупредметни връзки: физика и астрономия, информационни технологии,  български език, английски 
език.

Учебно-методически ресурси: фотоси и/или технически средства за телекомуникация, модели на радио- 
и дистанционно управляеми играчки, видеоклип, презентация, електронен учебник.

Дейности: 
Актуализирайте знанията на учениците от 6. клас, свързани с видовете измервателни уреди – анало-
гови и дигитални.
Нека те назоват технически средства, с които са се запознали и как ги използват в бита. 

Попитайте учениците:
– Как се осъществява обмен на информация между хора и технически обекти, намиращи се на разстоя-
ние един от друг, и как се нарича този процес?
– Какви начини и средства за обмен на информация (телекомуникация) познавате и използвате в еже-
дневието?
Въведете понятията „мрежова комуникация“, „мобилна комуникация“. Запознайте ги с устройството и 
принципа на действие на комютърните мрежи и начините за обмен на информация в мрежа. 
Обяснете понятието „сателитна комуникация“, като изясните принципа на действие и ролята на радио-
вълните в сателитната комуникация. Използвайте фотосите от учебника и допълнително онагледяване 
с презентация.
За обобщение поставете въпросите от зад. 1. Нека учениците да дадат и примери за сателитна комуни-
кация, която могат да осъществят със своите мобилни телефони.
– Каква полезна информация можете да получите чрез сателитната комуникация?
Въведете понятието „дигитален електрически сигнал“, принципа на преобразуване на аналоговия сиг-
нал в дигитален, както и техническото средство „цифров тунер“.
Попитайте учениците:
– За какви цели в бита и техниката се използват цифровите тунери?
– Въведете термина „дистанционно управление“ на технически обекти, като поставите зад. 3 от учеб-
ника. Използвайте фотосите на с. 41.
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– Какъв вид технология за телекомуникация се използва в дистанционното управление на технически 
средства? 
Поставете задача да направят проучване в интернет по посочените в учебника ключови думи. Нека 
опишат и демонстрират системи за телекомуникация и дистанционно управление, които използват.
Обърнете внимание на дрона и на приложението му в живота на хората в съвременните условия. 
Дискутирайте въпроса: Какви са перспективите за използване  на тези технически средства в комуни-
кациите между хората в бъдеще?  

Въпроси за обобщение:
•	 Защо е важно да познаваме устройството и принципа на действие на системите и техническите сред-

ства за телекомуникация?
•	Кои начини за телекомуникация предпочитате да използвате в ежедневието? Защо?
•	Кои електрически сигнали (аналогови или дигитални) се използват в съвременните технически сред-

ства за телекомуникация? Защо? 
•	 Защо е важно да познаваме и използваме  дистанционно управляеми технически обекти?

Критерии за оценяване: 
•	Обяснява устройство и принцип на действие на системите за мрежова, мобилна и сателитна комуни-

кация.
•	 Разграничава аналогов от дигитален електрически сигнал.
•	Познава и разграничава технически устройства работещи с дигитални сигнали и приложението им в 

системите за телекомуникация. 
•	Познава и демонстрира действието на дистанционно управляеми технически устройства. 
•	Използва точна терминология.

УРОК 18
ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ

Цел: Запознаване с автоматични устройства за контрол и управление на автоматизирани процеси в произ-
водството и в бита. 

Задачи: 
•	Усвояване на знания за видовете и принципа на действие на техническите средства за електронен 

контрол и управление в автоматизираното производство.
•	 Запознаване с компонентите на устройствата за електронен контрол и управление – датчици, упра-

вляващо устройство, изпълнителен механизъм. 
•	Овладяване на умения за разграничаване на видовете устройства за контрол и управление – ръчно 

или дистанционно, както и за приложението им.
•	Овладяване на умения за диференциране на видовете електронни устройства за контрол и управле-

ние според предназначението им – за наблюдение, измерване, управление и извършване на инфор-
миран избор, за прилагането им в производството и бита.

•	 Развитие на наблюдателност, точност и насърчаване на критичното мислене.

Методи: наблюдение, беседа, обяснение, демонстрация, дискусия, упражнение. 

Основни понятия: датчици, запаметяващо устройство, електронен чип, автоматизация, автоматично ус-
тройство, автоматичен режим, електронен контрол, дистанционни устройства.

Междупредметни връзки: физика и астрономия, информационни технологии,  български език, английски 
език.
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Учебно-методически ресурси: фотоси и/или технически средства за електронен контрол и управление, 
модели и/или технически устройства за наблюдение, измерване, управление,  видеоклип, презентация, 
електронен учебник.

Дейности: 
Актуализирайте знанията на учениците от 6. клас, свързани със средствата за измерване и контрол на 
различни величини (температура, налягане осветеност), както и с видовете инсталации в дома. 

Попитайте учениците:
– От какви елементи се състои сигналната и охранителна инсталация?
– Как се регулира температурата, осветеността, оповестяването на посетители, наличието на опасност 
от запалителни процеси в дома?
Обобщете отговорите, по посока на припомняне на  принципа на действие, устройството и  управле-
нието на домофонната и охранителната инсталация. Нека учениците  назоват основните елементи на 
тези инсталации – видовете датчици за движение, звук, дим и т.н. 

Въведете понятието „автоматизация на производството“ и необходимостта от използването на авто-
матични устройства за контрол и управление на производствените процеси.
Използвайте фиг.1  на с. 42, както и допълнителни нагледи, за запознаване с устройството и принципа 
на действие механичния регулатор за автоматично управление на Джеймс Уат.
Въведете понятието „устройства за електронен контрол и управление“. 
Насочете вниманието към схемата на фиг.2 и обяснете елементите на устройствата за електронен кон-
трол и управление, като проследите последователността на действие и връзката между тях.
Въведете понятието „датчик“ и функцията, която изпълнява, както и последователността на предаване 
на електрическите сигнали от него в блока за управление, ролята на изпълнителните механизми за въз-
действието върху обекта на управление. Демонстрирайте с подходящо графично, фото, илюстративно 
изображение или видеоклип тези процеси.
Поставете въпроса от зад. 2: Какви видове датчици се използват при сигналната и охранителната 
инсталации?
Нека учениците направят сравнение между устройството и принципа на действие на сигналната и охра-
нителната инсталация в дома и устройствата за електронен контрол и управление в автоматизираното 
производство.
Използвайте фотосите от учебника и допълнително онагледяване с презентация.

Обосновете предназначението и функцията на дистанционните устройства за контрол и управление в 
производството и бита.
Поставете въпрос: В какви случаи се налага ръчно и в какви дистанционно управление на технически 
обекти в бита и производството?
Нека учениците да дадат и съответните примери.
Насочете вниманието към зад. 4. Нека учениците разгледат изображенията на предложените техни-
чески устройства на фотоси от 1 до 8 и определят вида и предназначението на показаните устройства, 
като използват предложената таблица и я попълнят.
Посочете няколко ученици, които да представят решението на задачата и обосноват отговорите си.
Поставете зад. 5 от с. 43 на учебника. Работата по нея може да се организира и по двойки. След из-
тичане на определеното от учителя време говорител от двойката представя решението. Ако се налага 
корекция в отговорите, учителят посочва останалите ученици да предложат верния отговор.

Въпроси за обобщение:
•	 Защо са необходими автоматичните устройства за контрол и управление в производството?
•	Какви са функциите на отделните елементи в автоматичните устройствата за контрол и управление? 
•	В какви производства е най-наложително да се монтират автоматични устройства за контрол и упра-

вление? Защо?
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Критерии за оценяване: 
•	Обяснява устройство и принцип на действие на автоматични устройства за контрол и управление в 

производството и бита.
•	Познава дистанционни устройства за контрол и управление, както и приложението им.
•	 Разграничава видове дистанционни устройства и предназначението им.
•	Използва точна терминология.

ИКОНОМИКА

УРОК 22
КАК ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ОРГАНИЗИРАТ БИЗНЕСА СИ

Цел: Учениците да се запознаят с процедурата по регистрация на фирма и да разпознават основните 
правни форми.

Задачи:
•	 Разпознаване на фирмата като стопанска единица за производство, търговия и услуги с цел печалба.
•	Описване на най-често срещани форми на организация на фирмата.
•	Илюстриране и обосноваване на процедурите за създаване на фирма.

Методи: беседа, обяснение, дискусия.

Основни понятия: предмет на дейност, форма на организация, регистрация, седалище, банкова сметка.

Междупредметни връзки: информационни технологии, български език и литература

Учебно-методически ресурси: учебник, електронен учебник.

Дейности:
Актуализирайте знанията на учениците от 6. клас относно предприемачите. Обяснете на учениците, 
че днес ще научат как предприемачите организират своята дейност съобразно законите.
Обяснете, че Търговският закон е основният нормативен акт, регламентиращ организацията на биз-
неса. Информация за бизнеса се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел. 
Въведете понятието регистрация, като обясните, че така се нарича процедурата по вписване в Търгов-
ския регистър. За нея са необходими различни документи, които обикновено се изготвят от адвокат. 
Подчертайте, че вписването може по-лесно, бързо и евтино да се осъществи изцяло онлайн. 
Обяснете, че при регистрацията се вписва определена информация за бизнеса например седалището 
(населеното място) и предмета на дейност (основната сфера на дейност). Въведете понятията. 
Обсъдете с учениците какви дейности извършват предприемачите. Сферите, в които предприемачите 
извършват своята дейност, са изброени в Класификацията на икономическите дейности. Тя е достъпна 
в интернет. Можете да запознаете учениците с нея. Насърчете ги те да изброят различни примери за 
дейности.
Въведете понятията фирма, форма на организация и банкова сметка. Обяснете, че при регистрацията 
предприемачите избират име за своя бизнес, което се нарича фирма. Допълнете, че хората в ежедневи-
ето си са свикнали да наричат всеки бизнес фирма, но това не е правилно. Продължете, като обясните, 
че всеки бизнес е организиран по различен начин – той може да се създава от един човек или от някол-
ко, размерът на капитала може да бъде малък или голям, управлението може да бъде структурирано в 
различна йерархия и т.н. Затова при регистрацията се избира и правна форма на организацията напри-
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мер дружество с ограничена отговорност (ООД) или акционерно дружество (АД). Накрая подчертайте, 
че предприемачът не може да регистрира бизнеса си, ако няма банкова сметка.
Упражнете част от новите понятия в кратката задача след урока. Чрез нея те ще се научат да ги упо-
требяват правилно в ежедневието си.
Обобщете наученото в заключителна дискусия, като използвате въпросите по-долу.

Въпроси за обобщение:
•	Какво трябва да направи предприемачът, когато стартира своя бизнес, за да изпълни изискванията 

на законите?
•	Какви данни се включват при регистрацията на бизнеса в Търговския регистър?
•	Какъв може да бъде предметът на дейност на предприемача?

Критерии за оценка:
•	Описва процедурата по регистрация на фирма.
•	Изброява данните, необходими при регистрирането на фирма.
•	Изброява различни икономически дейности.

УРОК 26
ДА СЪСТАВИМ БЮДЖЕТ

Цел: Учениците да придобият практически умения за разработване на варианти на бюджет на малка фирма. 

Задачи:
•	 Разпознаване и групиране на приходите и разходите в бюджет на продажбите.
•	Изчисляване на бюджетните пера по зададени данни.
•	Съставяне на бюджет на постъпленията и плащанията въз основа на бюджета на продажбите.

Методи: работа в групи, презентиране, дискусия

Понятия: затвърдява понятията бюджет на фирма, приходи, разходи.

Междупредметни връзки: математика, информационни технологии

Учебно-методически ресурси: учебник, електронен учебник, калкулатор или електронни таблици

Дейности:
Урокът е част от поредицата за бизнеса на Светослава, въведена в рубриката „Аз, предприемачът“.
Направете кратко въведение под формата на обяснение, че бюджетът съдържа различни елементи и ги 
избройте. Кажете на учениците, че докато днес попълват елементите на бюджета, ще имат възможност 
да научат как се развива бизнесът на Светослава.
Разделете учениците на екипите от предишния час.
Поставете първата задача и им дайте време за работа. Подчертайте им, че процесите в бизнеса са 
взаимосвързани. Чрез инструментите на маркетинга Светослава е проучила своите потребители. Сега 
тя ще използва тези данни, за да планира финансите си.
Представете решението на задачата на дъската (от ученик или от вас). Следвайте стъпките:
•	През септември 15% от всички ученици ще си купят закуски, тъй като те все още не са достатъчно 

добре рекламирани. През половината от месеца не се провеждат учебни занятия.
•	 15% х 1000 души х 6 дни х 2 лв.
•	През октомври 20% от всички ученици ще си купят закуски.
•	 20% х 1000 души х 12 дни х 2 лв.
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•	През ноември 25% от всички ученици ще си купят закуски, тъй като те вече са добре рекламирани, 
високото им качество е всеизвестно, а Светослава решава да намали цената с 10%.

•	 25% х 1000 души х 12 дни х 1,80 лв.
•	През декември 25% от всички ученици ще си купят закуски на новата цена, но една четвърт от месеца 

е неучебна заради коледната ваканция.
•	 25% х 1000 души х 9 дни х 1,80 лв.

Поставете втората задача. Припомнете, че всеки предприемач извършва различна икономическа дей-
ност. Всяка група избира една от сферите, като не е препоръчително да има два екипа с една и съща 
дейност. 
•	В първата част на задачата всяка група съставя реалистичен бюджет за своите продажби, като струк-

турира работата си по примера на първа задача. 
•	Във втората част на задачата учениците използват бюджета за продажбите, за да съставят бюджет 

за постъпленията и плащанията. Обяснете, че процесът на планиране е последователен, като всеки 
следващ етап се базира върху данните от предишния.

Поканете екипите да презентират бюджетите. 
Обсъдете защо бюджетите са различни, като целта е учениците да осъзнаят, че размерът на постъпле-
нията и плащанията зависи от сферата на дейност.
Обобщете усвоените умения чрез дискусия за рефлексия.

Въпроси за дискусия:
•	Как различните бюджети на фирмата са свързани помежду си?
•	Успя ли вашият екип да изготви реалистичен бюджет? 
•	С кое се справихте най-добре?
•	Какви трудности срещнахте?
•	Смятате ли, че уменията за съставяне на бюджет на фирма ще ви бъдат полезни в бъдеще? В какво? 

Критерии за оценка:
•	Познава структурата на бюджета. 
•	Правилно попълва съответните данни в бюджетните пера.
•	Използва правилните данни от бюджета за продажбите в бюджета за постъпленията и плащанията.
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ИКОНОМИКА. ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРА

УРОК 27
ДА СЪСТАВИМ БЮДЖЕТ

Цел: Запознаване с професии в производството, търговията и услугите според характера на извършвани-
те дейности  и подходящото образование за упражняването им. 

Задачи:
•	 Разграничаване на професии в сферата на производството и на търговията и услугите според харак-

тера на извършваните дейности.
•	 Запознаване с различни класификации на професиите. 
•	Овладяване на знания за видовете образование и за връзката им с правото за упражняване на дадена 

професия.
•	 Запознаване с различни източници на информация за професионално ориентиране.
•	 Запознаване с възможностите за придобиване на професионално или профилирано образование след 

завършване на 7. клас.
•	Придобиване на умения за извличане на информация от нормативни документи.

Методи: беседа, дискусия, работа в малки групи.

Понятия: общо образование, професионално образование, професионално ориентиране, професионален 
избор, професионална кариера.

Междупредметни връзки: български език и литература, информационни технологии.

Учебно-методически ресурси: учебник, електронен учебник, мултимедиен проектор и компютър, свър-
зан с интернет. 

Дейности:
Направете уводна дискусия с учениците. Попитайте ги:
– Избрали ли сте вече професия ?
– Кога сте започнали да се интересувате от избора на професия?
– Каква информация ви е необходима, за да се ориентирате в голямото многообразие от професии?
– В каква трудова дейност сте се включвали и как това може да повлияе върху избора на бъдещата ви 
професия?
Обяснете, че професията е основната трудова дейност, която човек упражнява. Тя включва знанията и 
уменията, необходими за извършване на определен вид работа. Дайте примерите от текста за различни 
професии от сферата на производството или търговията и услугите или използвайте ваши. 
Попитайте учениците в коя от групите попадат посочените професии в задачата. Изпълнете задачата 
устно с целия клас.
Обяснете, че институциите и бизнесът в България използват за административни цели друго групира-
не – т.нар. Национална класификация на професиите и длъжностите. В нея те са представени по длъж-
ности. Подчертайте разликата между професия и длъжност.
Обяснете, че в света се използват и други класификации. Например т.нар. Карта на света на труда, 
разработена от американската неправителствена организация ACT. В нея те са групирани в четири 
големи категории в зависимост от основните трудови задачи в тях – обикновено една или две, които 
включват работа с:
– хора – предоставяне на грижи, услуги, помощ или информация, продажби, консултиране, управление
– данни – организиране на факти, числа или бизнес процеси



44

– предмети – работа с машини и инструменти, отглеждане на животни или растения, обработка на ма-
териали, приготвяне на храна
– идеи – създаване на теории, например намиране на нови начини за изразяване  или извършване на 
дейности, притежаване на познания.

Насочете вниманието на учениците към следващата задача, в която да поставят професиите от първа-
та задача на съответното място в картата на света на труда. Учениците работят индивидуално или по 
двойки, като всеки записва в тетрадката си коя професия на кой номер съответства. 
Въведете понятията професионален избор и професионално (кариерно) ориентиране. Обяснете, че 
изборът е вземане на решение за професията и кариерното развитие, а ориентирането помага за това. 
Допълнете, че говорим за кариерно ориентиране, защото то включва опознаване на силните страни, 
интересите и ценностите, както и получаване на обективна информация за различни професии – необ-
ходими знания и умения, учебни заведения за подготовка, възможности за работа, очаквани доходи. 
Обяснете, че тази информация може да се получи от различни източници – семейството, учители, при-
ятели, специалисти по кариерно ориентиране, медиите, интернет и др. 
Подчертайте, че такова важно решение предстои и на учениците в края на учебната година, когато 
трябва да изберат в какво училище да продължат образованието си. Това е важно, защото образование-
то е обвързано с професията и кариерата.
Обяснете, че всички ученици до 7. клас получават общо образование, защото изучават едни и същи 
задължителни общообразователни предмети. След завършване придобиват свидетелство за основно 
образование, с което могат да продължат в гимназиална степен, както и да придобият професионална 
квалификация. 
Разкажете за различните възможности за избор на училище, въз основа на резултатите от нацио-
налното външно оценяване в края на 7. клас. Обърнете внимание на схемата, представяща видовете 
училища.
Обяснете, че една от възможностите за учениците е да изберат профилирана гимназия или средно 
училище с прием след 7. клас, където да получат профилирано образование в 11. и 12. клас. Могат да 
изберат между различни профили, като подготовката ще им помогне да продължат обучението си във 
висше училище. Посочете примери за различни профили – чужди езици, софтуерни и хардуерни науки, 
предприемачески и т.н.
Обяснете, че друга възможност е да продължат обучението си в професионална гимназия, където ще 
получат средно професионално образование и професионална квалификация. Подчертайте, че някои 
гимназии предлагат дуално обучение, при което едновременно се усвояват теоретични знания в учи-
лище и практически умения в реална работна среда. Обърнете внимание, че информация за всички 
професиите и специалностите, по които се предлага обучение, са включени в Списък на професиите за 
професионално образование и обучение. Покажете интернет страниците на Министерството на обра-
зованието и науката и на Националната агенция за професионално образование и обучение, където се 
намира.
Поставете следващата задача на учениците, като им дадете възможност да намерят информацията 
индивидуално или по двойки. Попитайте дали биха избрали някоя от специалностите и професиите.
Обяснете, че това не са единствените възможности и посочете, че средно образование и професио-
нална квалификация могат да получат и в училищата по изкуствата, културата, спортните и духовните 
училища. Някои обединени училища предлагат и професионална подготовка. 
Подчертайте, че след завършването на 10. клас учениците могат да продължат обучението си във 
втори гимназиален етап – например в профил или в център за професионално обучение за получаване 
на професионална квалификация.
Обяснете, че завършилите професионална гимназия често продължават във висше училище в профе-
сионалното направление от средното си образование, но това не е задължително. 
Обърнете внимание, че за някои професии е достатъчно основно или средно образование с профе-
сионална квалификация, докато за други е задължително висшето образование – например за учители, 
лекари, юристи. При други професии е достатъчно да се получи квалификация само в практиката. 
Завършете представянето, като обясните, че днес пазарът на труда е много динамичен и хората трябва 



45

непрекъснато да учат, да повишават своята квалификация или да се преквалифицират. Затова ученето 
през целия живот е решаващ фактор за успешна кариера и държавата полага усилия да го насърчава.
Обобщете усвоените знания чрез дискусия за рефлексия.

Въпроси за обобщение: 
•	Какво е „професия“ ?
•	Какво е необходимо, за да упражнявате дадена професия?
•	 Защо е важно да познавате видовете образование и видовете училища при избор на професия? 
•	Каква е връзката между образование, професия, кариера?

Критерии за оценяване: 
•	Познава класификации на професиите по различни признаци.
•	 Разграничава видовете образование и връзката им с правото за упражняване на дадена професия.
•	Познава различни източници на информация за професионално ориентиране.
•	Посочва различни възможностите за придобиване на професионално или профилирано образование 

след завършване на 7. клас.
•	Умее да извлича информация от нормативни документи.

ПРИРОДАТА В ДОМА

УРОК 30
АГРО- И ЗООТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Цел: Запознаване с механизираните дейности в селското стопанство при обработване на почвата, при се-
итбата, торенето и напояването, както и при храненето в животновъдството.

Задачи:
•	Овладяване на знания за механизираните дейности в селското стопанство и за машините, които се 

използват.
•	Сравняване на механизираните с ръчните дейности.
•	 Разграничаване на двете основни групи химически препарати за защита: хербициди и инсектициди.
•	Усвояване на знания за механизирани начини за хранене в животновъдството.
•	Насърчаване на интерес към селското стопанство като перспективен и доходоносен бизнес на бъде-

щето в светлината на механизираните дейности, навлизащи все по-успешно в него.

Методи: обяснение, беседа, дискусия.

Основни понятия: трактор, комбайн, плуг, брана, сеялка, торове и торене, стопански животни, инсекти-
циди, хербициди.

Междупредметни връзки: биология, химия и опазване на околната среда.

Учебно-методически ресурси: фотоси, презентации, електронен учебник.

Дейности:
Насочете вниманието към това какъв отрасъл на икономиката е селското стопанство и с какви дейнос-
ти се занимава.
Актуализирайте знанията на учениците за основните ръчни аграрни дейности при отглеждане на де-
коративни растения, билки, плодове и зеленчуци от 5. и 6. клас.
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Чрез фотоси или презентация последователно запознайте учениците с основните машини за обработва-
не на почвата – трактор, плуг, култиватор, брана.
Обяснете коя машина за каква точно дейност е предназначена.
Припомнете чрез беседа основните ръчни дейности по засяване и засаждане и дайте информация за 
механизираните начини и средства за това. 
Внесете емоционален елемент, като сравните работата на жътварите от разказа „По жътва“ на Елин 
Пелин с днешните възможности за механизирано прибиране на реколтата с комбайни.
Задълбочете знанията на учениците за торене и напояване чрез беседа и обяснение, като наблегнете 
на органичните и неорганичните торове и обясните ползите и вредите от тях. Наблегнете на механизи-
раните начини за торене и напояване.
Обогатете знанията на учениците за борба с вредителите чрез информация за хербицидите и инсекти-
циди и обърнете внимание на вредата от превишаване на нормата при използването им.
Стимулирайте учениците да разкажат как се отглеждат растения в селското стопанство по механизи-
ран начин чрез въпросите за обобщение.
Дайте информация за механизацията при хранене в животновъдството чрез презентация. Наблегнете 
на храненето с фуражи, както и на това как се приготвят те.
Поставете задачите за обобщение.

Въпроси за обобщение:
•	Кои са основните механизирани дейности при обработване на почвата и прибиране на реколтата?
•	По какви начини се тори и напоява за по-голяма ефективност?
•	Как трябва да се води борба с вредителите по селскостопанските култури?
•	Кои са съвременните начини за хранене на животните?

Критерии за оценяване:
•	Ученикът познава и разграничава основните механизирани аграрни дейности при отглеждане на сел-

скостопанските култури.
•	 Знае в последователност реда и начините за отглеждане.
•	 Разграничава хербициди и инсектициди и знае правилния начин за използването им. Познава различ-

ните органични торове.
•	 Знае какво е фураж и познава механизираните начини за хранене в животновъдството.

УРОК 32
ЕКОЛОГИЧНО СТОПАНСТВО

Цел: Да се формира отношение към здравословен и безопасен начин на живот и работа в селското стопан-
ство, както и към спазване на екологични норми за поведение в околната среда. 

Задачи:
•	Изграждане на разбиране за нарастването на екологичния проблем на Земята и в частност в селското 

стопанство.
•	Определяне на основните проблеми и получаване на знания за начините на тяхното преодоляване 

чрез екологично земеделие.
•	Осмисляне на основните дейности по опазване на водите, почвата и въздуха в селското стопанство.
•	Придобиване на знания за отглеждане на биологично чиста продукция и за национални стандарти за 

оценка на качествените характеристики на храните, както и съвременните начини за това.

Методи: разказ, беседа, обяснение, дискусия.
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Основни понятия: екология, екологичен проблем, екологична продукция, компост, стандарти за качество 
и безопасност на храните, био газ, безотпадни технологии.

Междупредметни връзки: биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на 
околната среда.

Учебно-методически ресурси: презентации, фотоси, графики, проучвания и справки.

Дейности:
Проведете дискусия на тема екология и основните дейности, с които се занимава.
Поставете за обсъждане екологичния проблем конкретно за селското стопанство.
Чрез презентация и беседа акцентирайте върху дейностите, свързани с биологичното земеделие и жи-
вотновъдство.
Дискутирайте на тема „Как опазваме земята, въздуха и водите“.
Наблегнете на ерозията, като основен проблем на почвата, на използването на органични торове и 
компост.
Обсъдете основните начини за замърсяване на питейната вода и как да се предпазим от това.
Дискутирайте с учениците как замърсяват въздуха азотните торове и биологичните отпадъци в жи-
вотновъдството.
Дайте примери за безотпадни технологии и за производства на биогорива.
Поставете задачата за източниците на енергия и наблегнете на нуждата от възобновяеми източници 
и в селското стопанство.
Свържете производство с потребление, като наблегнете на стандартите на храните и на техния кон-
трол.
Поставете задачите в края на урока и направете обобщение.

Въпроси за обобщение:
•	С какво се занимава науката екология?
•	Каква е връзката между селското стопанство и екологичния проблем на планетата Земя?
•	Как се води борбата със замърсяването на почвите, въздуха и водата?
•	Как се контролира спазването на екологичните норми при производството на храни?

Критерии за оценяване:
•	Познава и разграничава екологичните проблеми и начините за тяхното решаване.
•	 Знае с какво се занимава екологичното селско стопанство и по какво се различава от класическото.
•	Познава основните замърсители и може да определя начините за борба с тях.
•	 Знае как и кой контролира производството на храни от селското стопанство.
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ТЕСТ
ВХОДНО РАВНИЩЕ

Име и фамилия:.....................................................
................................................................................

Клас:..............
Номер:..............

 1. Как се нарича въображаемата равнина на 
срязване при изобразяване на разрези и сечения?
а) разделяща
б) секуща
в) основна
г) разрязваща

 2. Как се наричат изображенията от технически 
чертеж, които показват детайла от различни 
страни?
а) разрези
б) сечения
в) изгледи
г) рисунки 

 3. На кое от изображенията има полуразрез?

а) б) в) г) 

 4. Коя от показаните щриховки се използва при из-
образяване на детайли от дървесина?

а)     б)  

в)     г) 

 5. Критерият „икономичност“ за определяне на ка-
чеството е:
а) технически  б) естетически
в) експлоатационен г) от друг вид 

 6. Кое от изброените е източник на електрическа 
енергия?
а) галваничен елемент
б) електродвигател
в) комутатор
г) турбина. 

 7. Какъв е елементът от електрическа верига, чие-
то условно обозначение е показано на илюстра-
цията?

а) звънец
б) електродвигател
в) лампа с абажур
г) измервателен уред

 8. Как се нарича частта от пробивна машина, която 
служи за закрепване на свредлото?
а) шпиндел
б) патронник
в) стиска
г) дрелка

 9. С кой от изброените инструменти и приспосо-
бления могат да се пробиват отвори с голям ди-
аметър?
а) циркуляр
б) шило
в) отвертка
г) кръгов трион

10. Как се наричат показаните на илюстрации де-
тайли, използвани за неразглобяеми съедине-
ния?

а) нитове  б) винтове  в) болтове  г) дибли 

11. Как се нарича инструментът, който се използва 
за съединяване на метални детайли с разтопен 
метал (припой)?
а) перфоратор б) поялник
в) замба  г) нитовачни клещи 

ТЕСТОВЕ



49

12. Как се наричат сплавите на желязото с въглерода?
а) ценни метали
б) железни метали
в) цветни метали
г) черни метали

13. Художествената украса на облекло, помещения, 
мебели, предмети от бита и други изделия се на-
рича:
а) реклама
б) боядисване
в) декупаж
г) декорация

14. При топлинния процес „пържене“ мазнината 
трябва да бъде загрята:
а) от 90° до 100° С
б) от 100° до 130° С
в) от 140° до 190° С
г) повече от 200° С

15. Посочете 3 вида съдове и 3 вида уреди, които се 
използват при топлинния процес „задушаване“.

16. С какъв уред се измерва изразходваната елек-
трическа енергия?
а) топломер
б) мултиметър
в) електромер
г) ватметър

17. Как се нарича уредът, който се използва за авто-
матичен контрол и регулиране на температура-
та?
а) термометър
б) термодатчик
в) термостат
г) термистор

 18. Мощността на електроуредите се измерва с еди-
ницата:
а) волт
б) ампер
в) джаул
г) ват

19. Чрез разделението и специализацията на труда 
се повишава ефективността на производството, 
която се измерва чрез:
а) отношението между вложените ресурси и 
извършените разходи
б) отношението между произведеното 
количество и извършените разходи
в) разликата между приходите и разходите на 
предприятието
г) разликата между преките и косвените 
разходи

20. Когато правим избор, втората най-добра 
възможност, от която се отказваме, се нарича: 
а) алтернативна цена
б) пряк разход
в) косвен разход
г) себестойност

21. За да гарантира печалба, цената на един продукт:
а) трябва да е равна на себестойността му
б) трябва да е по-висока от себестойността му
в) трябва да е по-ниска от себестойността му
г) не трябва да се съобразява със 
себестойността му

22. Парите, които предприятието получава от 
продажбите си за определен период от време, се 
наричат:
а) себестойност
б) печалба
в) приходи
г) алтернативна цена

23. Инициативността, новаторството, поемането на 
премерен риск са: 
а) качества на предприемача
б) умения на предприемача
в) роли на предприемача в икономиката
г) постижения на предприемача

24. Подредете в последователен ред аграрните дей-
ности в зеленчуковата градина:

 25. Болестите по растенията се причиняват от:
а) насекоми
б) микроорганизми
в) плевели 
г) климата
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ТЕСТ
ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

Име и фамилия:.....................................................
................................................................................

Клас:..............
Номер:..............

 1. Попълнете празните места в изреченията.
Изобразяването на триизмерни обекти върху 
равнина се нарича . Равнината, 
върху която се получава изображението, се на-
рича  .

 2. В кои случаи се получава изображение с перс-
пектива?
а) при централно проектиране
б) при успоредно проектиране
в) при правоъгълно проектиране
г) при всички видове проектиране

 3. С какъв вид чертеж се показва взаимното 
разположение на детайлите и вида на 
съединенията между тях?
а) чертеж на детайл
б) сборен чертеж
в) монтажен чертеж
г) габаритен чертеж

 4. За какво се иаползват CAD програмите?
а) за изработване на документация
б) за изчисления
в) за обработка на растерни изображения
г) за компютърно проектиране

 5. Попълнете празните места в изречението:
Измерването е съвкупност от операции за оп-
ределяне на  на една измер-
вана физическа величина и друга общоприета 

 величина.

 6. Как се нарича допълнителната скàла на шублера 
и микрометъра?
а) нониус
б) делител
в) микроскала
г) показалец

 7. Попълнете празните места в изреченията:
 е техническо средство, което из-

ползва източник на енергия, преобразува тази 
енергия в , предава я на работни ор-
гани и извършва определен вид .

 8. Как се наричат елементите на технически систе-
ми, предназначени за предаване на движение и 
за преобразуване на енергия?
а) детайли  б) механизми
в) машини  г) уреди

 9. Детайлите, които се използват за се използват 
за предаване на въртеливо движение, се нари-
чат:
а) валове  б) оси
в) лостове  г) лагери

10. Кой от изброените електронни елементи е изра-
ботен от полупроводници?
а) резистор  б) кондензатор
в) диод  г) дросел

11. Условното обозначение на кой електронен еле-
мент е показано на илюстрацията?

Колектор

Емитер

База

Колектор

Емитер

База

а) диод
б) транзистор
в) интегрална схема
г) интегрална схема

12. Кой от инструментите е предназначен за рязане 
по права линия?
а) циркуляр
б) прободен трион
в) електрическо ренде
г) шлайфмашина

13. Какъв вид обработка е показана на илюстрация-
та?

 

а) шлифоване
б) рязане
в) фрезоване
г) струговане

14. Кой от изброените детайли има резба?
а) нит      б) лост      в) болт      г) шайба
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15. Свържете операциите с тяхното предназначе-
ние.

Импрегни-
ране

Нанасяне на покривен слой 
с цел изравняване на не-
равностите и подготовка за 
боядисване.

Грундиране Механична обработка за 
подобряване на гладкостта и 
външния вид на изделието.

Лакиране Запълване на порите на 
дървесината с химически 
вещества с цел подобряване 
на трайността.

16. Кой зеленчук се подлага на топлинната обработ-
ка „бланширане“?
а) домати  б) спанак  в) картофи  г) краставици

17. Фламбирането е топлинен процес, който се по-
стига чрез:
а) попарване на продукта във вряла вода
б) струен огън от готварска газова горелка
в) заливане на готовото ястие с алкохол, който 
се запалва при поднасянето му
г) запичане във фурна

18. Процесът „ферментация“ се познава по:
а) появяване на плесен по повърхността на хра-
ната
б) прокисване на храната
в) гниене на храната
г) промяна на цвета на храната

19. Цифровият тунер е:
а) радиоприемно устройство
б) предавател на радиосигнал
в) устройство за управление
г) запомнящо устройство

20. В цифровите видеокамери и фотоапарати изо-
бражението се преобразува в електрически сиг-
нал посредством:
а) матрица от фотоелементи   б) обектив
в) микропроцесор                   г) цифрова памет

21. Наименованието, под което предприемачът 
осъществява своята дейност, се нарича: 
а) дружество 
б) правна форма
в) фирма
г) организационна форма

22. Кои от посочените дейности не влизат в обхвата 
на маркетинга:
а) ценообразуването и продажбите
б) проучването на пазара
в) рекламата на продуктите
г) избора на правна форма за бизнеса 

23. Кои са елементите на маркетинг микса?
а) проучване, реклама, ценообразуване, 
продажби
б) приходи, разходи, печалба, себестойност
в) продукт, цена, дистрибуция, промоция
г) потребности, финансиране, производство, 
продажби

24. Кое от изброените твърдения за бюджета не е 
вярно? 
а) Бюджетът съдържа количествени данни. 
б) Бюджетът може да се състави в мерни едини-
ци като лев, брой, метър и др. 
в) Бюджетът е план на бъдещи цели, очаквания 
и прогнози. 
г) Бюджет може да се състави за резултати от 
минали събития.

25. Кое от следващите твърдения не е вярно?
а) Училищата по изкуствата дават професио-
нална квалификация.
б) Основно образование се придобива след за-
вършване на 7. клас.
в) Профилирано образование се придобива в 
11. и 12. клас в средни училища и профилирани 
гимназии.
г) В обединените училища се обучават ученици 
от 1. до 12. клас.

26. За дълбока оран се използва:
а) комбайн  б) плуг  в) брана  г) редосеялка

27. С коя от изброените машини се събира реколтата?
а) комбайн  б) брана  в) трактор  г) култиватор

28. Торенето е дейност, с която в почвата се вна-
сят  с цел повишаване на 

 от селскостопанските култури.

29. Кой от изброените торове е органичен?
а) азотен б) компост в) минерален г) калиев.

30. Коя наука се занимава с опазване на околната 
среда?
а) ергономия б) метрология
в) екология  г) биология
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ

ВХОДЯЩ ТЕСТ 

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Отговор б в а в в а а б г а б г г в ... в в г б а б в а ... б
Всеки верен отговор носи по една точка.

Преобразуване на точките в оценка
Точки Оценка

0 – 11 Слаб 2
12 – 15 Среден 3
16 – 19 Добър 4
20 – 22 Мн. добър 5
23 – 25 Отличен 6

ИЗХОДЯЩ ТЕСТ

Въпрос Верен отговор Въпрос Верен отговор
1 проекция, проекционна равнина 16 б
2 а 17 в
3 б 18 б
4 г 19 а
5 отношението, еталонна 20 а
6 а 21 в
7 машината, движение, полезна 

работа 22 г
8 б 23 в
9 а 24 г

10 в 25 г
11 б 26 б
12 а 27 а
13 г 28 хранителни вещества, добивите
14 в 29 б
15 1 – 3, 2 – 1, 3 – 4, 4 – 2 30 в

Всеки верен отговор носи по една точка.

Преобразуване на точките в оценка
Точки Оценка

0 – 12 Слаб 2
13 – 17 Среден 3
18 – 22 Добър 4
23 – 26 Мн. добър 5
27 – 30 Отличен 6
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Стр. Тема № Наименование на темата  
или урока Стр. № Наименование  

на ресурса
1 1 Проектиране на технически обекти 9 1 Централно и успоредно проектиране
2 1 Проектиране на технически обекти 9 2 Размерни линии
3 2 Проектиране на технически обекти 10 1 Видове чертежи

4 2 Проектиране на технически обекти 10 2 Винтова стяга – чертежи на детайли винт и 
скоба

5 2 Проектиране на технически обекти 10 3 Винтова стяга – чертежи на детайли ръкох-
ватка и подложка

6 2 Проектиране на технически обекти 10 4 Винтова стяга – сборен чертеж
7 2 Проектиране на технически обекти 10 5 Длето – чертежи на дръжка и гривна
8 2 Проектиране на технически обекти 10 6 Длето – чертеж на работна част
9 2 Проектиране на технически обекти 11 1 Дърводелски ъгъл – сборен чертеж 

10 3 Компютърна графика 12 1 Основните елементи в прозореца на про-
грама за проектиране 

11 3 Компютърна графика 12 2 Растерни и векторни изображения
12 3 Компютърна графика 13 3 Компютърна графика
13 3 Компютърна графика 13 4 3D принтер
14 3 Компютърна графика 13 5 3D принтер – приложение

15 3 Компютърна графика 13 6 Възможности на програмата за симулации 
Algodoo

16 3 Компютърна графика 13 7 Механична конструкция с програмата 
Algodoo 

17 4 Аз, предприемачът 14 1 Решаване на проблем. Първа група
18 4 Аз, предприемачът 14 2 Решаване на проблем. Втора група
19 5 Измервателни уреди 16 1 Международната система единици SI
20 5 Измервателни уреди 16 2 Измерване с цифров ъгломер
21 5 Измервателни уреди 16 3 Чертане с цифров ъгломер
22 5 Измервателни уреди 17 1 Измервателни уреди
23 5 Измервателни уреди 17 2 Измерване с микрометър – тест
24 5 Измервателни уреди 17 3 Измерване с електронен шублер
25 5 Измервателни уреди 17 4 Измервателни уреди – тест

26 5 Измервателни уреди 17 5 Предназначение на измервателни уреди – 
тест

27 5 Измервателни уреди 17 6 Автомобилни измервателни уреди
28 5 Измервателни уреди 17 7 Авиационни измервателни уреди

29 6 Градивни елементи на технически обекти 18 1 Градивни елементи на технически обекти. 
Основни понятия

30 6 Градивни елементи на технически обекти 18 2 Машини
31 6 Градивни елементи на технически обекти 18 3 Mеханизми
32 6 Градивни елементи на технически обекти 19 1 Зъбен гребен
33 6 Градивни елементи на технически обекти 19 2 Детайли от технически системи – тест
34 7 Електронни елементи и схеми 20 1 Определяне на изводите на диод
35 7 Електронни елементи и схеми 20 2 Осцилоскоп

36 7 Електронни елементи и схеми 20 3 Входно и изходно напрежение на токоиз-
правител

СПИСЪК НА ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ В УЧЕБНИКА
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Стр. Тема № Наименование на темата  
или урока Стр. № Наименование  

на ресурса
37 7 Електронни елементи и схеми 21 1 Електронни елементи
38 7 Електронни елементи и схеми 21 2 Графични символи на електронните схеми
39 8 Модели на електронни устройства 22 1 Модел на токоизправител с един диод
40 8 Модели на електронни устройства 22 2 Модел на токоизправител с един диод
41 8 Модели на електронни устройства 23 1 Модел на двупътен токоизправител
42 8 Модели на електронни устройства 23 2 Модел на двупътен токоизправител

43 8 Модели на електронни устройства 23 3 Сравнение на еднопътен и двупътен токо-
изправител

44 8 Модели на електронни устройства 23 4 Модел на охранителна инсталация
45 8 Модели на електронни устройства 23 5 Модел на охранителна инсталация
46 9 Обработваща и монтажна техника 24 1 Обработваща техника
47 9 Обработваща и монтажна техника 24 1 Части на прободен трион
48 9 Обработваща и монтажна техника 25 1 Обработващи машини
49 10 Аз, предприемачът 26 1 Технологична карта 
50 11 Монтажни и довършителни операции 28 1 Трайност на материалите
51 11 Монтажни и довършителни операции 29 2 Полиране

52 12 Работа с електромонтажни инструменти 30 1 Правила за безопасна работа при работата 
с електромонтажни инструменти

53 12 Работа с електромонтажни инструменти 31 1 Устройство на акумулаторен винтоверт

54 13 Kомбинирана топлинна обработка на 
хранителни продукти 33 1 Определете верността на твърденията

55 13 Kомбинирана топлинна обработка на 
хранителни продукти 33 2 Топлинни процеси при приготвяне на храна

56 13 Kомбинирана топлинна обработка на 
хранителни продукти 33 3 Комбинирана топлинна обработка

57 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 
топлинна обработка 34 1 Видове комбинирана топлинна обработка 

на ястия
58 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 

топлинна обработка 34 2 Електроуреди

59 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 
топлинна обработка 34 3 Кулинарно състезание

60 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 
топлинна обработка 34 4 Рецепта за мусака с кайма и картофи 

61 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 
топлинна обработка 34 5 Пиле с картофи на фурна

62 15 Съхраняване на хранителни продукти 36 1 Определете трайни или нетрайни са храни-
телните продукти

63 15 Съхраняване на хранителни продукти 36 2 Методи за съхраняване

64 15 Съхраняване на хранителни продукти 37 1 Определете методите за съхраняване на 
хранителни продукти

65 15 Съхраняване на хранителни продукти 37 2 Определете местата за съхраняване на 
хранителни продукти

66 15 Съхраняване на хранителни продукти 37 3 Рязане и замразяване на зеленчуци
67 15 Съхраняване на хранителни продукти 37 4 Консервиране. Бърза царска туршия
68 16 Аз, предприемачът 38 1 Храни без глутен. Безглутенови продукти
69 16 Аз, предприемачът 38 2 Рецепти без глутен
70 17 Устройства и системи за комуникация 40 1 История на комуникацията

71 18 Електронни устройства за контрол и 
управление 42 1 Контрол и управление
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Стр. Тема № Наименование на темата  
или урока Стр. № Наименование  

на ресурса
37 7 Електронни елементи и схеми 21 1 Електронни елементи
38 7 Електронни елементи и схеми 21 2 Графични символи на електронните схеми
39 8 Модели на електронни устройства 22 1 Модел на токоизправител с един диод
40 8 Модели на електронни устройства 22 2 Модел на токоизправител с един диод
41 8 Модели на електронни устройства 23 1 Модел на двупътен токоизправител
42 8 Модели на електронни устройства 23 2 Модел на двупътен токоизправител

43 8 Модели на електронни устройства 23 3 Сравнение на еднопътен и двупътен токо-
изправител

44 8 Модели на електронни устройства 23 4 Модел на охранителна инсталация
45 8 Модели на електронни устройства 23 5 Модел на охранителна инсталация
46 9 Обработваща и монтажна техника 24 1 Обработваща техника
47 9 Обработваща и монтажна техника 24 1 Части на прободен трион
48 9 Обработваща и монтажна техника 25 1 Обработващи машини
49 10 Аз, предприемачът 26 1 Технологична карта 
50 11 Монтажни и довършителни операции 28 1 Трайност на материалите
51 11 Монтажни и довършителни операции 29 2 Полиране

52 12 Работа с електромонтажни инструменти 30 1 Правила за безопасна работа при работата 
с електромонтажни инструменти

53 12 Работа с електромонтажни инструменти 31 1 Устройство на акумулаторен винтоверт

54 13 Kомбинирана топлинна обработка на 
хранителни продукти 33 1 Определете верността на твърденията

55 13 Kомбинирана топлинна обработка на 
хранителни продукти 33 2 Топлинни процеси при приготвяне на храна

56 13 Kомбинирана топлинна обработка на 
хранителни продукти 33 3 Комбинирана топлинна обработка

57 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 
топлинна обработка 34 1 Видове комбинирана топлинна обработка 

на ястия
58 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 

топлинна обработка 34 2 Електроуреди

59 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 
топлинна обработка 34 3 Кулинарно състезание

60 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 
топлинна обработка 34 4 Рецепта за мусака с кайма и картофи 

61 14 Приготвяне на ястия чрез комбинирана 
топлинна обработка 34 5 Пиле с картофи на фурна

62 15 Съхраняване на хранителни продукти 36 1 Определете трайни или нетрайни са храни-
телните продукти

63 15 Съхраняване на хранителни продукти 36 2 Методи за съхраняване

64 15 Съхраняване на хранителни продукти 37 1 Определете методите за съхраняване на 
хранителни продукти

65 15 Съхраняване на хранителни продукти 37 2 Определете местата за съхраняване на 
хранителни продукти

66 15 Съхраняване на хранителни продукти 37 3 Рязане и замразяване на зеленчуци
67 15 Съхраняване на хранителни продукти 37 4 Консервиране. Бърза царска туршия
68 16 Аз, предприемачът 38 1 Храни без глутен. Безглутенови продукти
69 16 Аз, предприемачът 38 2 Рецепти без глутен
70 17 Устройства и системи за комуникация 40 1 История на комуникацията

71 18 Електронни устройства за контрол и 
управление 42 1 Контрол и управление

Стр. Тема № Наименование на темата  
или урока Стр. № Наименование  

на ресурса
72 18 Електронни устройства за контрол и 

управление 42 1 Датчици

73 18 Електронни устройства за контрол и 
управление 43 1 Блок за управление

74 18 Електронни устройства за контрол и 
управление 43 1 Устройства за наблюдение, контрол и 

управление
75 18 Електронни устройства за контрол и 

управление 43 2 Система за радиоуправление

76 19 Модели на устройства за контрол и 
управление 44 2 Устройство електромагнитно реле

77 19 Модели на устройства за контрол и 
управление 44 1 Свързване на фотореле

78 19 Модели на устройства за контрол и 
управление 44 2 Устройство на фотореле

79 19 Модели на устройства за контрол и 
управление 44 3 Превключване на електрическа верига с 

реле
80 19 Модели на устройства за контрол и 

управление 44 4 Превключване на електрическа верига с 
реле

81 19 Модели на устройства за контрол и 
управление 45 1 Модел на електронно фотореле

82 19 Модели на устройства за контрол и 
управление 45 2 Модел на електронно фотореле

83 19 Модели на устройства за контрол и 
управление 45 3 Модел на тригер с електромагнитно реле

84 20 Видеокамера 46 1 Устройство на видеокамера

85 20 Видеокамера 47 1 Основни правила за получаване на добър 
видеоклип или филм

86 22 Как предприемачите организират бизне-
са си 50 1 Търговският закон

87 22 Как предприемачите организират бизне-
са си 51 1 Основни понятия

88 22 Как предприемачите организират бизне-
са си 51 1 Задача

89 23 Да регистрираме бизнес 52 1 Характеристики на правна форма на орга-
низация

90 23 Да регистрираме бизнес 52 2 Търговският регистър
91 23 Да регистрираме бизнес 53 1 Безплатни програми за направа на лого
92 24 Пътят на идеята до пазара 54 1 Маркетингови цели
93 24 Пътят на идеята до пазара 55 1 Определете верността на твърденията

94 25 Как предприемачът планира финансите 
си 57 1 Понятия в планирането на финансите

95 26 Да съставим бюджет 59 1 Бюджет на продажбите 
96 26 Да съставим бюджет 59 2 Бюджет за постъпленията и плащанията 

97 27 Професии и образование 60 1 Национална класификация на професиите и 
длъжностите

98 27 Професии и образование 61 1 Професии и длъжности 

99 27 Професии и образование 61 2 Възможности за избор на училище след 
завършване на 7. клас

100 27 Професии и образование 61 3 Мъдри мисли за избора на професия

101 28 Аз избирам професия / Как да избера 
професия 62 1 Национален портал за кариерно ориентира-

не на учениците
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Стр. Тема № Наименование на темата  
или урока Стр. № Наименование  

на ресурса
102 28 Как да избера професия 62 2 Националната агенция за професионално 

образование и обучение

103 28 Как да избера професия 62 3
Регистър на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образова-
ние

104 28 Как да избера професия 62 4 Професия, специалност, длъжност
105 28 Как да избера професия 63 1 Азбучен определител на длъжностите 
106 28 Как да избера професия 63 2 Списък на длъжностите 

107 28 Как да избера професия 63 3 Структура на Националната класификация 
на професиите и длъжностите 

108 29 Аз, предприемачът 64 1 Рекламни материали
109 29 Аз, предприемачът 64 2 Как да създадем реклама във Facebook
110 29 Аз, предприемачът 64 3 Как се прави блог в Blogger

111 30 Агро- и зоотехнически дейности в лич-
ното / селското стопанство 66 1 Основни аграрни дейности

112 30 Агро- и зоотехнически дейности в сел-
ското стопанство 66 2 Селскостопански машини 

113 30 Агро- и зоотехнически дейности в сел-
ското стопанство 66 3 Дейности в селското стопанство

114 30 Агро- и зоотехнически дейности в сел-
ското стопанство 66 4 Аграрни дейности

115 30 Агро- и зоотехнически дейности в сел-
ското стопанство 67 1 Торене и напояване

116 30 Агро- и зоотехнически дейности в сел-
ското стопанство 67 2 Механизирани дейности при отглеждане на 

животни
117 30 Агро- и зоотехнически дейности в сел-

ското стопанство 67 3 Ферма за пилета

118 30 Агро- и зоотехнически дейности в сел-
ското стопанство 67 4 Kомбайн за събиране на картофи

119 31 Проект за лично стопанство от смесен 
тип 68 1 Какви животни за отглеждане да избера

120 31 Проект за лично стопанство 68 2 Какви растителни култури за отглеждане да 
избера

121 31 Проект за лично стопанство 68 3 Управление на семейна ферма
122 31 Проект за лично стопанство 68 4 Семейно селско стопанство
123 32 Екологично стопанство 70 1 Кое земеделско стопанство е екологично
124 32 Екологично стопанство 70 2 Материали за компостиране
125 32 Екологично стопанство 70 3 Биоградина „Екатерина“
126 32 Екологично стопанство 70 4 Биволоферма „Ковачица“
127 34 Ние, предприемачите 72 1 Регистърът на биологичното земеделие

128 34 Ние, предприемачите 72 2 Стъпки при регистрация в Регистъра на 
биологичното земеделие

129 34 Ние, предприемачите 72 3 Нормативна база на биологичното произ-
водство

130 34 Ние, предприемачите 73 1 Канава на бизнес модел 
134 Речник


