
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА - 

София 

 

 

                            УТВЪРЖДАВАМ: 

                                        ДИРЕКТОР: 

                                                         /инж. Ф. Филипов/        

 

        

 

К О Н С П Е К Т 

  

по Учебна практика: КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, 12 клас 

 

дневна форма – СПП - приравнителен изпит, поправителен изпит, изпит за 

определяне на годишна и срочна оценка и изпит за промяна на годишна оценка 

самостоятелна форма – СПП - приравнителен изпит, поправителен изпит, изпит за 

определяне на годишна и срочна оценка и изпит за промяна на годишна оценка  

 

Учебно съдържание 

1 срок 
1) Организация на работното място. 

2) Основни уреди и модули използвани при ремонт на КС. 

3) Измервателни прибори, режими на измерване, параметри. 

4) Параметри и специфични свойства на основните модули в ПК  

5) Основни куплунги и слотове за връзка между отделните модули и периферни 

устройства. 

6) Сглобяване на базова конфигурация на ПК. 

7) Първоначален тест и настройка на ПК. 

8) Конфигуриране на типова дънна платка за ПК. 

9) Ремонт и обслужване на типов блок в ПК 

10) Ремонт и обслужване на типово захранващ блок в ПК. 

11) Почистване, обслужване на вентилатор и тестване при номинален товар. 

12) Конфигуриране на BIOS на ПК       

13) Инсталиране по избор на ОС. 

14) Инсталиране на Windows 7 и драйвери 

15) Инсталиране на Windows 8 и драйвери 

16) Инсталиране на Windows 10 и драйвери 

17) Инсталиране на Windows 11 и драйвери 

18) Инсталиране на Linux 

19) Форматиране и тестване на HDD. 

20) Създаване на логически дялове 

21) Инсталиране на принтер. 

22) Техническо обслужване и настройки на принтер. Зареждане с консумативи. 

23) Инсталиране на видеокарта. 

24) Инсталиране на звукова карта, тонколони и камера. 



2 срок 
25) Изграждане и конфигуриране на LAN мрежи и връзка към  Интернет 

26) Мрежови модули и устройства. 

27) Работа с Hub, Switch и Ruter                        

28) Включване в мрежата на интернет доставчик, конфигуриране и работа в LAN мрежа 

29) Споделяне на папки и устройства в мрежата 

30) Създаване  на регистрации на email, изпращане и приемане на типови файлове. 

31) Изтегляне на софтуер, участие във форуми, социални мрежи, електронни разплащания. 

32) Видове Възможности да професионална реализация и кариерно развитие при 

продължаващо професионално образование. 

 

І. ВИД НА ИЗПИТА: практически 

 

1. Изпитът се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма  по 

Учебна практика: КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА за 12  клас. 

2. Когато получената оценка на изпита е слаб (2), ученикът се явява на поправителен 

изпит. 

3. Продължителност на изпита: пет астрономически часа. 

4. Оценката от изпита се формира като средноаритметична от оценките на членовете на 

училищната комисия по оценяването с точност до  единица. 

 

ІІ. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ    

- умения за КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

 

ІІІ. ФОРМАТ НА ИЗПИТА – изпълнение на практическо задание. 

  

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

       до 29 т.- практическото задание не е изпълнено и/или са допуснати изключително 

груби грешки; 

      от 30 до 37 т.  -  практическото задание е изпълнено в  недостатъчен обем и/или са 

допуснати множество съществени грешки;  

       от 38 до 62 т.- практическото задание е  изпълнено в задоволителен обем и/или са 

допуснати несъществени грешки; 

       от 63 до 87 т. -  практическото задание е изпълнено в  достатъчен обем и/или са 

допуснати неточности;  

       от 88 до 100 т. - практическото задание е изпълнено в пълен обем и  коректно. 

 

 

V. ОЦЕНЯВАНЕ:  

Максимален  брой точки: 100 т. 

Резултатите от изпита се записват в точки, преобразувани в оценка според следната 

скала: 

 

СЛАБ СРЕДЕН ДОБЪР МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН 

до 29 т. от 30 до 37 т. от 38 до 62 т. от 63 до 87 т. от 88 до 100 т. 

 

  



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА - 

СОФИЯ 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР: 

                             /инж. Ф. Филипов/ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  № 1 

 

по  Учебна практика: КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,  12 клас 

 

дневна форма и самостоятелна форма – СПП – приравнителен изпит, 

поправителен изпит, изпит за определяне на срочни, годишна оценка или изпит 

за промяна на годишна оценка 

 

І. Практически задачи: 

1) Организация на работното място. 

2) Основни уреди и модули използвани при ремонт на КС. 

3) Измервателни прибори, режими на измерване, параметри. 

4) Параметри и специфични свойства на основните модули в ПК  

5) Основни куплунги и слотове за връзка между отделните модули и периферни 

устройства 

 

ІІ. Критерии за оценяване: 

- обем на изпълнение на практическите задачи; 

- допуснати грешки. 

 

 практическа задача точки 

1. Организация на работното място. 20 

2. Основни уреди и модули използвани при ремонт на КС 20 

3. Измервателни прибори, режими на измерване, параметри 20 

4. Параметри и специфични свойства на основните модули в ПК 20 

5. 
Основни куплунги и слотове за връзка между отделните 

модули и периферни устройства 
20 

 

 

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ:  

 

Максимален  брой точки: 100 т. 

Резултатите от изпита се записват в точки, преобразувани в оценка според следната 

скала: 

 

СЛАБ СРЕДЕН ДОБЪР МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН 

До 29 т. От 30 до 37 т. От 38 до 62 т. От 63 до 87 т. От 88 до 100 т. 



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА - 

СОФИЯ 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР: 

                             /инж. Ф. Филипов/ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  № 2 

 

по  Учебна практика: КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,  12 клас 

 

дневна форма и самостоятелна форма – СПП – приравнителен изпит, 

поправителен изпит, изпит за определяне на срочна, годишна оценка или изпит 

за промяна на годишна оценка 

І. Практически задачи: 

1) Сглобяване на базова конфигурация на ПК. 

2) Първоначален тест и настройка на ПК. 

3) Конфигуриране на типова дънна платка за ПК. 

4) Ремонт и обслужване на типов блок в ПК 

5) Ремонт и обслужване на типово захранващ блок в ПК. 

6) Почистване, обслужване на вентилатор и тестване при номинален товар. 

7) Конфигуриране на BIOS на ПК        

ІІ. Критерии за оценяване: 

- обем на изпълнение на практическите задачи; 

- допуснати грешки. 

 

 практическа задача точки 

1. Сглобяване на базова конфигурация на ПК 10 

2. Първоначален тест и настройка на ПК 10 

3. Конфигуриране на типова дънна платка за ПК 20 

4. Ремонт и обслужване на типов блок в ПК 20 

5. Ремонт и обслужване на типово захранващ блок в ПК 20 

6. Почистване, обслужване на вентилатор и тестване при товар 10 

7. Конфигуриране на BIOS на ПК 10 

 

 

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ:  

 

Максимален  брой точки: 100 т. 

Резултатите от изпита се записват в точки, преобразувани в оценка според следната 

скала: 

 

СЛАБ СРЕДЕН ДОБЪР МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН 

До 29 т. От 30 до 37 т. От 38 до 62 т. От 63 до 87 т. От 88 до 100 т. 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА - 

СОФИЯ 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР: 

                             /инж. Ф. Филипов/ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  № 3 

 

по  Учебна практика: КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,  12 клас 

 

дневна форма и самостоятелна форма – СПП – приравнителен изпит, 

поправителен изпит, изпит за определяне на годишна оценка и изпит за промяна 

на годишна оценка 

 

І. Практически задачи: 

1) Инсталиране по избор на ОС: 

Инсталиране на Windows 7 и драйвери 

Инсталиране на Windows 8 и драйвери 

Инсталиране на Windows 10 и драйвери 

Инсталиране на Windows 11 и драйвери 

Инсталиране на Linux 

ІІ. Критерии за оценяване: 

- обем на изпълнение на практическите задачи; 

- допуснати грешки. 

 

 практическа задача Точки 

1.  Инсталиране по избор на ОС: 

Инсталиране на Windows 7 и драйвери 

Инсталиране на Windows 8 и драйвери 

Инсталиране на Windows 10 и драйвери 

Инсталиране на Windows 11 и драйвери 

Инсталиране на Linux 

100 

 

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ:  

 

Максимален  брой точки: 100 т. 

Резултатите от изпита се записват в точки, преобразувани в оценка според следната 

скала: 

 

СЛАБ СРЕДЕН ДОБЪР МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН 

До 29 т. От 30 до 37 т. От 38 до 62 т. От 63 до 87 т. От 88 до 100 т. 

 
  



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА - 

СОФИЯ 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР: 

                             /инж. Ф. Филипов/ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  № 4 

 

по  Учебна практика: КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,  12 клас 

 

дневна форма и самостоятелна форма – СПП – приравнителен изпит, 

поправителен изпит, изпит за определяне на годишна оценка и изпит за промяна 

на годишна оценка 

 

І. Практически задачи: 

1) Форматиране и тестване на HDD. 

2) Създаване на логически дялове 

3) Инсталиране на принтер. 

4) Техническо обслужване и настройки на принтер. Зареждане с консумативи. 

5) Инсталиране на видеокарта. 

6) Инсталиране на звукова карта, тонколони и камера. 

ІІ. Критерии за оценяване: 

- обем на изпълнение на практическите задачи; 

- допуснати грешки. 

 

 практическа задача точки 

1. Форматиране и тестване на HDD 10 

2. Създаване на логически дялове 10 

3. Инсталиране на принтер 20 

4. Техническо обслужване и настройки на принтер. Зареждане. 10 

5. Инсталиране на видеокарта 20 

6. Инсталиране на звукова карта, тонколони и камера 30 

 

 

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ:  

 

Максимален  брой точки: 100 т. 

Резултатите от изпита се записват в точки, преобразувани в оценка според следната 

скала: 

 

СЛАБ СРЕДЕН ДОБЪР МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН 

До 29 т. От 30 до 37 т. От 38 до 62 т. От 63 до 87 т. От 88 до 100 т. 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА - 

СОФИЯ 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР: 

                             /инж. Ф. Филипов/ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  № 5 

 

по  Учебна практика: КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,  12 клас 

 

дневна форма и самостоятелна форма – СПП – приравнителен изпит, 

поправителен изпит, изпит за определяне на годишна оценка и изпит за промяна 

на годишна оценка 

 

І. Практически задачи: 

1) Изграждане и конфигуриране на LAN мрежи и връзка към  Интернет. 

2) Мрежови модули и устройства. 

3) Работа с Hub, Switch и Ruter. 

4) Включване в мрежата на интернет доставчик, конфигуриране и работа в LAN 

мрежа. 

 

ІІ. Критерии за оценяване: 

- обем на изпълнение на практическите задачи; 

- допуснати грешки. 

 

 практическа задача точки 

1. Изграждане и конфигуриране на LAN мрежи и връзка към  

Интернет 
25 

2. Мрежови модули и устройства 25 

3. Работа с Hub, Switch и Ruter 25 

4. Включване в мрежата на интернет доставчик, конфигуриране 

и работа в LAN мрежа 
25 

 

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ:  

 

Максимален  брой точки: 100 т. 

Резултатите от изпита се записват в точки, преобразувани в оценка според следната 

скала: 

 

СЛАБ СРЕДЕН ДОБЪР МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН 

До 29 т. От 30 до 37 т. От 38 до 62 т. От 63 до 87 т. От 88 до 100 т. 

 
 

  



ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА - 

СОФИЯ 

 

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР: 

                             /инж. Ф. Филипов/ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  №  6 

 

по  Учебна практика: КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,  12 клас 

 

дневна форма и самостоятелна форма – СПП – приравнителен изпит, 

поправителен изпит, изпит за определяне на годишна оценка и изпит за промяна 

на годишна оценка 

 

І. Практически задачи: 

1) Споделяне на папки и устройства в мрежата 

2) Създаване  на регистрации на email, изпращане и приемане на типови файлове. 

3) Изтегляне на софтуер, участие във форуми, социални мрежи, електронни 

разплащания. 

4) Видове Възможности да професионална реализация и кариерно развитие при 

продължаващо професионално образование. 

ІІ. Критерии за оценяване: 

- обем на изпълнение на практическите задачи; 

- допуснати грешки. 

 

 практическа задача точки 

1. Споделяне на папки и устройства в мрежата 25 

2. Създаване  на регистрации на email, изпращане и приемане на 

типови файлове 
25 

3. Изтегляне на софтуер, участие във форуми, социални мрежи, 

електронни разплащания 
25 

4. Видове Възможности да професионална реализация и кариерно 

развитие при продължаващо професионално образование 
25 

 

 

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ:  

 

Максимален  брой точки: 100 т. 

Резултатите от изпита се записват в точки, преобразувани в оценка според следната 

скала: 

 

СЛАБ СРЕДЕН ДОБЪР МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН 

До 29 т. От 30 до 37 т. От 38 до 62 т. От 63 до 87 т. От 88 до 100 т. 

 


