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К О Н С П Е К Т
Информационни технологии       ЗИП - 10 клас

самостоятелна форма на обучение

БАЗИ ОТ ДАННИ
1. Същност и предназначение на СУБД. Проектиране на бази данни. 
Модели  на БД
2. Обекти в СУБД и типове данни. Създаване на таблици в бази от данни
3. Създаване и редактиране на формуляри чрез Wizard
4. Създаване и редактиране на формуляри чрез Design View и Toolbox
5. Създаване на програмен код
6. Генериране на заявки
7. Създаване на отчети
КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
8. Действия към обекти
9. Графична форма. Художествен надпис. Изображения
10. Анимационни действия с обекти
11. Мултимедийни обекти
ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 
12. Структура на табличен процесор.  Проектиране на таблица
13. Свързване на обекти. Обмен на данни между работни листове и 
други таблици
14. Операции в електронни таблици. Форматиране
15. Функции и формули в електронни таблици
16. Графики и диаграми в електронни таблици
17. Търсене и заместване на данни.  Подготвяне на документ за 
представяне пред публика

Преподавател:
Аксиния Айролова
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