
 

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИНФОРМАТИКА  

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ХИМИЯ И ИНФОРМАТИКА" – ОКС „Бакалавър“ 

 

1. Информация и данни. Информатика и информационни технологии. 

2. Компютърни системи.  

3. Операционни системи. Приложни програми.  

4. Езици за програмиране. Понятието “алгоритъм“ в училищния курс по информатика. 

Основни алгоритми. 

5. Структурата масив в училищния курс по информатика. 

6. Философия, основни понятия и характеристики в процедурните езици за програмиране. 

7. Основни типове данни в в процедурните езици за програмиране. Вградени операции за 

работа с числова и символна информация. Условни инструкции. Рекурсия. 

8. Обектно ориентирано програмиране (Java). Клас, интерфейс, обект. Наследяване и 

полиморфизъм  

9. Масиви колекции и други структури от данни в езика Java. Основни алгоритми. 

10. Основни понятия при работата с бази данни. Основни операции с SQL. 

11. Проектиране и дизайн на софтуерни системи 

12. Дизайн на по сложни компоненти в системата и тяхното взаимодействие 

13. Статистически изследвания и приложението им при обработката на данни от химични и 

педагогически изследвания. 

14. Статистически критерии и приложението им за оценка на експериментални процедури. 

15. Статистически методи за оценка на експериментални фактори и връзки между случайни 

променливи. 

 

АНОТАЦИИ НА ВЪПРОСИТЕ 

1. Информация и данни. Информатика и информационни технологии: 
 
Информация. Информационни дейности и процеси. Данни. Единици за количествено измерване 

на данни и връзката между тях. Тип на данните. Прости структури (числови, логически, времеви 

и др.) и съставни структури (запис, файл от записи, таблица, табличен релационен модел, 

йерархичен модел) от данни в училищния курс по информатика и информационни технологии. 

2. Компютърни системи: 
 
Компютърни системи - общ преглед. Схема на Джон Фон-Нойман. Блокова схема на персоналния 

компютър. Основни компоненти на персоналния компютър – функционално предназначение и 

основни характеристики.  

3. Операционни системи. Приложни програми: 

Операционни системи – предназначение, основни функции, видове. Основни компоненти на 

операционната система и функционалното им предназначение. Основни понятия свързани с 

физическата организация на данните върху дискови магнитни носители (сектор, клъстер, писта, 

адрс на сектор, форматиране). Йерархична фаилова система – основни понятия и дейности. 

Приложни програми – основни типове.  



4. Езици за програмиране. Понятието “алгоритъм“ в училищния курс по 

информатика. Основни алгоритми.  
 
Алгоритъм – понятие и свойства. Езици за програмиране - същност и класификация. Генериране 

на прости числа, Сортировка, Числено решаване на уравнения, Числено интегриране и 

диференциране, Решаване на обикновени диференциални уравнения. Линейни, разклонени, 

циклични и рекурсивни алгоритми.  

5. Структурата масив в училищния курс по информатика:  
 
Структурата масив в училищния курс по информатика. Основни алгоритми с масиви - въвеждане, 

извеждане на стойности, сума на елементите, намиране на най-голяма и най-малка стойност, 

сортиране, последователно и двоично търсене. 

 

6. Философия, основни понятия и характеристики на процедурните езици за 

програмиране. 

Процедурни езици: Философия и основни понятия. Характеристики на езика. Оператори, 

Процедури – същност и класификация. Процедури с параметри. Процедури от тип операция. 

7. Основни типове данни. Вградени операции за работа с числова и символна 

информация. Условни инструкции. Рекурсия.  
 
Основни типове данни. Вградени операции за работа с числова и символна информация. 

Логически изрази. Условни инструкции. Рекурсия – същност и видове. Рекурсивни операции. 

Сортиране на списъци. 
 

8. Обектно ориентирано програмиране (Java). Клас, интерфейс, обект. Наследяване и 

полиморфизъм.  

Клас. Дефиниране на клас. Обект, конструктори, подразбиращ се конструктор, използване и 

смисъл на спецификаторите public, private, static за полета и методи на класа. Динамични и 

статични полета и методи. Масиви от обекти. 

Наследяване. Предефиниране и додефиниране на компоненти (полета и методи). Достъп до 

наследени и предефинирани компоненти. 

9. Масиви в езика Java. Основни алгоритми  - Дефиниране на едномерни и двумерни 

масиви със стойности от примитивен тип (int, double); - Сортировка на елементите на 

масив (метода на “мехурчето”); - Търсене на минимална, максимална или зададена 

стойност в масив. 

10. Основни понятия при работата с бази данни. Основни операции с SQL. Insert, Select, 

Update , Delete. Първичен ключ, външни ключове. Релации едно към много, много към много. 

11. Проектиране и дизайн на софтуерни системи: Събиране и анализ на изискванията за 

софтуерна система (Requirement Analyses) – Use cases – Use case диаграми. Детайлен дизайн на 

софтуерна система. Дефиниране на интерфейсите между компонентите в системата. 

12. Дизайн на по сложни компоненти в ситемата и тяхното взаимодействие (Sequence 

diagrams). Дизайн на embedded module в системата – State diagrams (Дигами на състоянието). 

13. Статистически изследвания и приложението им при обработката на данни от 

химични и педагогически изследвания: представяне на наблюдения; нормално 

разпределение-характеристики; оценка на експериментални грешки. 



14. Статистически критерии и приложението им за оценка на експериментални 

процедури: парамерични (критерий на Student, критерий на Fisher, критерий на Grubb) и 

непараметрични (Mann-Whitney U тест, Wilcoxon pair rank) тестове. 

15. Статистически методи за оценка на експериментални фактори и връзки между 

случайни променливи: Анализ на вариации (ANOVA). Корелационен анализ. Регресионен 

анализ. 
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