
900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Педагогически указания B3 / 12 

Основна цел 
 
B : ДА СЕ ИНФОРМИРА/ДА СЕ ДОКУМЕНТИРА 
 

Степен на 
трудност 

 
3  
 

Междинна цел 
 
1 : Да се потърси документация  
 

Оперативна цел 

 
2 : Да се започне проучване, изискващо търсене в интернет   
1.0 : Обикновено търсене                  
2.0 : Разширено търсене  
 

Предварителни 
умения 

 
 

Брой на 
предложените 
упражнения 

 
14 : По време на тази мярка, обясненията са следвани от малки 
упражнения, които могат да бъдат оценени или не.     
 

Обобщаващо 
упражнение 

 
Б3/12-1.8 
Б3/12-2.9 
 

Приложение 
(примери) 

 
- В основата на тази задача, създателите  са  избрали за търсачка  
Google, която по време на създаването на упражнението през 2006, 
е била най-използваната търсачка.                                     
- Трябва да се предвиди компютър за всеки ученик 
- Упражненията да дадени с указателно заглавие. То може да е 
интересно за преподавателя и да го разнообрази, като предложи 
други теми, други думи за търсене, други области.              
- Също толкова интересно може да бъде да се прегледат 
информационните издания, чието съдържание се отразява на 
специфичната работа с учащите.                 
 

Евентуални 
забележки 

 

 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения B3 / 12 – 1.1
 

 
 
 
 
 
 
 
     Търсене в Интернет        
 
      Практична страна  
 
 
 
 
 

 
Какво представлява Интернет ? 
 
Това е световна информационна мрежа. Чрез нея може да се търси и предлага 
информация. Вида на информацията е много разнообразен. Трудността се състои в 
това да се намери точно това, което търси човек ! 
 
Ако сте начинаещ(а), следвайте задачата страница по страница. 
 
Ако вече имате опит в търсенето в Интернет, може би ще се усъвършенствате.               
Тогава, следвайте  задачата като започнете от Б3/12-2-1. 
 
 
 
 
Какво представлява търсенето в Интернет ? 
 
 

В резюме и в пример...      
 
 
 
Търсите една или повече информации за дадено нещо.       
Написвате една или повече думи.   
На екранa ви се появява списък със „сайтове”, (това означава електронни адреси), между 
които вие ще си изберете.      
Ще улесните изборa си до няколко „сайта”, две или три линии, ако напишете идеята, която 
искате да намерите в този сайт. 
Когато кликнете на сайта, цялата информация, която той съдържа, се появява на екрана на 
компютъра ви !            
 
 

 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Пример  
 

B3 / 12 – 1.2

 
 
 

Търся информация за зеления чай.                   
Написвам    зелен чай   на желаното място.     
И получавам първата страница на сайтове, съдържащи зелен чай. Ето 
например. 
 
 

Зелен чай 
Изследвания на английски учени потвърждават, че зъбният кариес е много по-рядко срещан у хората, които 
всекидневно пият зелен чай. ... 
hanlin.hit.bg/green_tea_bul.htm - 4k - Cached - Similar pages 
 
Бирена мая и зелен чай топят ефективно излишните килограми 
Бирена мая и зелен чай топят ефективно излишните килограми ... С подобно действие е и зеленият чай, 
който също повишава изгарянето на мазнините. ... 
www.tialoto.bg/article.php?cat=20&id=2616 - 23k - Cached - Similar pages 
 
Нетинфо 
Изследвания за зависимостта между пиенето на зелен чай и здравето на човека продължават ... Установено 
е, че в страните, в които се пие редовно зелен чай, ... 
chai.start.bg/link.php?id=41297 - 32k - 30 Apr 2007 - Cached - Similar pages 
 
Още за зеления чай... - За Дома - www.zadoma.com 
Редовното пиене на зелен чай, разбира се, съчетано с намерението и усилията ви да водите хармоничен 
живот, ще доведе до по-рядко боледуване, ... 
www.zadoma.com/index.php?APP_ACTION=ARTICLE_READ&ARTICLE_ID=89 - 30k - 
 
Зеленият чай - За Дома - www.zadoma.com 
В китайската медицина, зеленият чай се използва срещу стомашно разстройство, настинка, астма и 
главоболие. Много азиатци вярват, че пиенето на зелен чай ... 
www.zadoma.com/index.php?APP_ACTION=ARTICLE_READ&ARTICLE_ID=69 - 30k - 
 
Зеленият чай – извор на красота и дълголетие :: LiniaStandart.com ... 
При това, колкото е по-висш сортът зелен чай, толкова по-ясно е изразена тази антимикробна специфика. 
Hастойката зелен чай на втория-третия ден убива даже ... 
www.liniastandart.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1057&mode=thread 
 
ЗЕЛЕН ЧАЙ TEAVIGO 
Зелен чай Тeavigo TM е произведен със субстанция зелен чай Тeavigo TM – чист EGCG (93 % 
епигалокатехин галат) по лиценз на DSM Nutritional Products Ltd, ... 
adipharm.com/product.php?l=bg&n=45 - 9k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

 

Обяснения 
 

B3 / 12 – 1.3

 
 

Търсачки             
 
Все още не сме ви казали КЪДЕ трябва да напишете това или думите, за да  започнете 
търсенето си....           
 

Информационната система, която ви позволява да търсите информации се нарича 
ТЪРСАЧКА.                     
 

Съществуват много търсачки.                    
 

- Обобщени търсачки, където може да се намери всичко ! Между най- известните са 
например :  Google,  MSN, Yahoo, Alta vista, Lycos. 
 

Най- използваната за момента и в която ние създаваме тази задача е Google. Тя ще е 
нашата търсачка за всички.                     
 
- Специализирани търсачки, където предоставената информация засяга определени 
теми и области. Това например са : Търсачките за работа, изкуство и представления, 
пътувания, пазаруване, животни, видео игри...       
 

 
Как да го 
направим ?  

 
Когато стартирате програмата, после кликнете и на Интернет, има голяма вероятност 
началната страница на търсачката Google да се появи на екрана ви. Ако ли не, кликнете 
на Файл, после на Отвори и напишете електронния адрес на Google : www.google.fr 
 

Заглавната страница на Google ще се появи на екрана.       
 

Дали вашата търсачка е Google или някоя друга, принципът за търсене 
остава еднакъв за всички.      

 
Ето какво намиране на началната страница на Google :           

 
 
   Mрежа        Изображения     Групи            Директория        Дейности            Други 
                            Разширено търсене    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       xxxx        Предпочитания 
                              Езикови настройки        
  Google търсене                 Чувствам се късметлия                  
 
Търси в мрежата        Web  страници на български          Страници от България 
 

 
В правоъгълника е достатъчно да напишете една или повече думи, които отговарят на 
това, което търсите.  
 
Но това не е лесно, когато търсите нещо определено и искате да стане бързо !  
Има последователност.                      

 
 



 

B3 / 12 – 1.4900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения и упражнения 
 Eval. : 

 
 

 
 

Какво да напишем в 
правоъгълника ? 

 
 
 
Напишете (да кажем  « възприемам ») една или повече думи в търсачката отговарят на   
« Отправената молба ». 
 

Какви букви да използваме ?             
 
 

Може да напишете търсените от вас думи :  
 

- с главни букви              
- с малки букви               
- с или без ударения (e или é, a или à, e или ê, т.н.) 
- с или без седий  (ç или c) 

 
Търсачката винаги търси думите ви : с малки букви, без ударения и без седий.                      

 
 
Например, търсите информация за провансалска рецепта за домати.                       
Можете да напишете : 
 

ПРОВАНСАЛСКИ ДОМАТИ  (с големи букви ) 
или 

Провансалски домати   (с главна и малки букви ) 
или  

провансалски домати   (с малки букви ) 
или 

провансалски домати  (без ударения и без седий на 
буквите ) 

 
 

→ Ще получите един и същ списък в резултат на търсенето си . 
 
 
Направете опит на вашия компютър със следната дума, като я напишете по различни начини  
(с главни, с малки букви, с ударения ) и всеки път натиснете на   Google търсене  
 

Камелия  
 
 

Намирате ли един и същ списък в резултат?  
 
 



B3 / 12 – 1.5900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

 
Обяснения и упражнения  Eval. : 

 
 

Така, че вие сте свободен да напишете (или « да възприемете ») думите с каквито букви 
искате.      

 
Практично е !        

 
Но ако направите грешка при написването на думата.. ? 

 
 
За да знаете какво ще е времето утре, трябва да се информирате от метеорологичен сайт. 

 
Вместо да пишете метео, написвате метер защото сте натиснали съседния клавиш до о-то... 

 
 
Търсачката тогава показва думата, която е най-близка до тази, която вие сте написали       
(според нея!...). В този случай, когато началото на думата е правилна, тя ще предложи дума 
с правописа на метео. 
 
Но невинаги става така. Това зависи от грешката и къде точно се намира тя.                      
 

Ето един съвет :         
 

Винаги се старайте да пишете думите правилно и така вие ще спечелите 
време !         

 
 
 
 

Упражнявайте се ! 
 
 
 

Напишете думата метео и натиснете  Google търсене. 
 
Какъв е резултатът ?        
 
Опитайте се да направите друга грешка с думата метео и вижте как 
търсачката ще намери това, което вие сте написали.                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

B3 / 12 – 1.6900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения и упражнения 
  Eval. : 

 

 
 

 
 

Точната дума             
 

 
 
Търсачката търси само сайтове, които съдържат думата, която сте написали.                       
 
Например, ако сте написали кон, търсачката няма да намери нищо като         

 

- коне   
- конник    
- конница     

 
Ако напишете 2 думи, търсачката ще ви предложи решението, което е намерла.          
 
Ако напишете либ еър ако търсите авиационна компания, Google ще ви предложи Еър 
Либ. Тя е способна да интерпретира вашето търсене според това, което намира. Но по 
този начин, човек може да се подведе... 
 
 
 

Упражнете се !    
 
 

Напишете петел яйце и натиснете върху Google търсене. 
 
Какъв резултат наблюдавате ?      

 
 
 
 

Опитайте се да вмъкнете други думи, по ваш избор и после 
натиснете  Google търсене . 
 
Какви резултати наблюдавате ?                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B3 / 12 – 1.7900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения и упражнения 

 Eval. : 
 
 

 
 

Резултати на 
български 

 
 

Нпишете думата  сандвич  после натиснете  Google търсене  
 
 

Какво забелязвате ?  
 
 

→ Много от страниците са на английски, което не ви върши особено работа !      
 
 

Сега кликнете върху  български страници :  
 

 
   Mрежа        Изображения     Групи            Директория        Дейности            Други 
                            Разширено търсене    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       xxxx        Предпочитания 
                              Езикови настройки        
  Google търсене                 Чувствам се късметлия                  
 
Търси в мрежата        Web  страници на български          Страници от България  
 

 
 

После   Google търсене  
 

Какво забелязвате ? 
 

→ Всички страници са на френски, което със сигурност е по-практично за вас...    
 
 

Какво стана всъщност ?  
 

- Страниците на английски или американски английски имат превод на френски.                   
- Страниците на английски без превод бяха премахнати от списъка с резултати.                        

 
 
Ако искате резултатите да са само на български, кликнете директно на     Български страници.               
 
 
 
 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обобщаващо упражнение 
 

B3 / 12 – 1.8

 
 
 
 
 
 
 

1. Искате да разберете колко филма има актьорът Леонардо Ди Каприо.  
 
    Потърсете в интернет, докато намерите нещо !          

 
 
 
 
 
 
 

2. Искате да знаете кой е написал книгата  « От Земята до Луната ». 
 
    Потърсете в интернет, докато намерите нещо !          

 
 
 
 
 
 

3. Искате да знаете колко е населението на Рим.                              
 
        Потърсете в интернет, докато намерите нещо !          
 

 
 
 
 
 

4. Искате да знаете най-новите марки и цени на мобилните телефони.                 
 
        Потърсете в интернет, докато намерите нещо !          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения и упражнение B3 / 12 – 2.1

 
 

Колко думи трябва да се 
напишат ?  

 
 
Когато написвате само една дума,  « ракетата » често е много затруднена да ви намери резултата, кой
вие търсите.  
 

Пример  : 
 

Искате да знаете рождената дата на Айнщайн.           
 

Ако напишете Айнщайн (или дори Алберт Айнщайн ), ще намерите пълната му 
биография, неговите опити, откритията му, всичко за Айнщайн ! Трябва да отделите известно 
време да се поровите из тези страници, за да намерите само рождената дата на учения.                        
 
 

Упражнение  
 

1. Напишете  Рождена дата на Айнщайн после натиснете  Google търсене 
 

Вижте всички резултати на първата страница. Какво забелязвате ?        
 

Напишете наблюдението си тук.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Сега напишете друга дума от същия вид и вижте резултатите. Напишете тук думите, 
които търсите, какво искате да научите и наблюденията ви върху резултатите. Опитайте 
се да дадете точните думи, за да имате всички шансове на ваша страна !                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения и упражнение B3 / 12 – 2.2

 
 
 
 

Кавичките        
 
 
 
 
 

Ако не искате Google да подреди по друг начин думите, които сте написали...                
Ако не искате Google да търси думите отделно, всяка дума за себе си ... 
 
Тогава покажете, че написаните думи са едно цяло, като ги сложите в кавички.                        

 
 

Пример  : 
 
Написвайки « Рождена дата на Айнщайн  » (в кавички), Google ще търси само 
резултатите, които отговарят точно на вашета заявка. И няма да ви покаже :           
 

Датата е еди какво си !     
Раждането на някой си !         
И еди какво си за Айнщайн ! 

 
 

Това може да е много полезно, когато искате са спестите време в търсенето си.  
 
 

Мини упражнение   
 
Напишете :                Рождена дата на Айнщайн          (без кавички ) 
 
После :            «Рождена дата на Айнщайн »                 (в кавички ) 

 
И сравнете резултатите.    

 
 

 
Напишете сега с и без кавички :                Културата киви     

 
И сравнете резултатите.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения и упражнение B3 / 12 – 2.3

 
 
 

Забравена дума .... 
 
 

Търсите справка, цитат, израз, но една от думите ви бяга...                       
 
Напишете  ? на мястото на забравената или непознатата дума.  

 
Например :  

 
Ако не можете да си спомните пълното заглавие на една от басните на Жан Дю Ла 
Фонтен. 
 
Напишете това, което не си спомяте с  ?  на мястото :  

 
   ? и мравката   

 
Google ви предлага като резултати : 

 
Първо, най- близкото  : Щурецът и мравката        
 
Полсе: Мухата и мравката   (друга басня на Ла Фонтен, но по- малко известна) 
 
После: Скакалецът и мравката  (басня на Езоп) 
 
После: Гроздето и мравката    (песен на Джордж Брасен) 
 
После: Мравката (само) 
 
И т.н. 

 
 

Мини упражнение    
 
 

1. Напишете:            По-добре ? , отколкото никога.          И вижте резултатите.       
 
(Ще получите : По-добре късно, отколкото никога. Намерихте ли го ? ) 
 
 
 
2. Напишете:      ? на розата     и вижте резултатите.     

 
(Искате да разберете : Името на розата, което е заглавие на книга и известен 
филм. Намерихте ли го сред резултатите на първата страница на екрана ви ? 
Мислили ли сте да видите на втората страница на екрана ви, натиснете  2 долу 
или върху следваща )? 

 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения и упражнение B3 / 12 – 2.4

 
 
 
 

За да видите картинки, снимки и 
рисунки… 

 
 
 

Братовчед ви си е взел котка от породата Main coon .           
 
Нямате си никаква представа на какво може да прилича тази котка. Дали е малка ? 
Дали е голяма ? Какъв е цветът на козината й? Очите ?       
 

Ще потърсите в Google ! 
 
Напишете Main coon 

 
 
                               После натиснете върху      Изображения                 после        Търсене     
 
 

 
   Mрежа        Изображения     Групи            Директория        Дейности            Други 
                            Разширено търсене    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       xxxx        Предпочитания 
                              Езикови настройки        
  Google търсене                 Чувствам се късметлия                  
 

                          Търси в мрежата        Web  страници на Български          Страници от България 
 

Опитайте! 
 
 
 

Сега се опитайте да напишете по същият начин : 
 
 

Джоконда 
 
Тунис 
 
Хортензия 

 
 
Или дума по ваш избор...               

 
 
 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обяснения и упражнение B3 / 12 – 2.5

 
 

Любими  
 

Има някои практични интернет сайтове като :           
 

- Натовареността на движението в един град в определен час   
- Покупка на билети  (за влак, за самолет или за представлениe) по 
интернет  
- Прогнозата за времето 
- Маршрутът от една точка до друга    
- Телефонен указател                          
- И т.н. 

 
Ако от време на време  «посещавате» един и същ сайт, по-удобно за вас ще бъде да го сложите в 
« любими ». 
 

Също така, сайтът ще се отвори автоматично ако кликнете на  Любимо после на  името на 
сайта.  

 
Пример : 

 
Често проверявате метеорологичната прогноза, за да организирате спортната си дейност на  с 
ледващия ден ! 
Искате сайтът на прогнозата да бъде запазен в Любими. Как да го направите ?                

 
 

1. В Google, напишете Прогноза 
 

2. Вероятно много сайтове ще се появят. Посетете ги, за да оформите мнение за тях и 
после подберете този, който най-много ви е харесал.                              
 

3. След като се е появил сайтът на екрана ви, натиснете върху Любими (думата 
Любими  се намира горе на екрана ви, на втория ред, вляво )                
 

4. Кликнете после на    Прибавете към Любими 
 
5. Google ви дава името на сайта. Ако искате да смените това име, наберете това, което 
искате в правоъгълника   Име      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       xxxx  
 
6. За край кликнете на   OK 
 

Сверете  
 

1. Затворете страницата на сайта като кликнете на  Предна страница                
 

2. Кликнете отново на    Любими  
 

Ще откриете вашият сайт в списъка на любимите си сайтове. 
 
По всяко време можете да добавяте сайт в Любими или да го преименувате. Достатъчно 
е да кликнете на  Любими после на подредете любимите       
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Съхранете документ, намерен в Интернет        
 

 
Намерили сте в интернет сайт с информация, която искате да запазите. Имате много 
възможности.             
 

1. Да я изпринтите .  За това трябва да кликнете върху   Запазване   (горе вляво на екрана ви 
)     и после на Принтиране. 
 

2. Искате да я запазите в компютъра си. Затова трябва :        
 

a) Да маркирате текста или документа, които ще запазвате. 
- Ако това е снимка или картинка, кликнете върху нея.  
- Ако е цяла страница, безполезно е да я маркирате.       
- Ако е част от написан документ или страница :            

 

За да маркирате една част от документ, сложете курсора си (малката мигаща чертичка, 
която се мести с мишката ) в началото на документа, който искате да запазите. 
Натиснете MAJ (или върху сочещата на горе стрелка, която се намира вдясно на 
клавиатурата      )и в същото време върху стрелката сочеща надолу вдясно на клавиатурата 
ви. ↓. Слезте по-надолу в документа като натискате продължително върху тази малка 
стрелка. Когато текстът е вече маркиран, той става сив. За да спрете маркирането си, 
пуснете едновременно двете стрелки. 
 b) Сега ще научите как да запазите документа си в компютъра. Ето :                     
 

- С мишката, поставете курсора на някое място по избрания документ         
   (оцветен в сиво). 
 

- После кликнете върху     запази  (горе, вляво на екрана ви )  
 

-После кликнете върху    Запази като     
 
- Отваря се прозорец, на който вие трябва да изберете място в компютъра ви, 

където  искате да оставите документа си.  
    
- После дайте име на документа си и кликнете върху OK. 
 

Сега документът ви е запазен там, където искате в компютъра.                   
И може да го отваряте винаги, когато пожелаете без да влизате в Интернет.   

 
3. Искате да изпратите документ или сайт на някого чрез Интернет. Ето как : 
 
- Отидете в сайта, от който се интересува другия човек или изберете документа.                 
 

- Кликнете върху   Запази  после върху Изпрати по електронната поща                                
 
- Когато се отвори прозорецът,  напишете електронния адрес (= e-mail) на вашия кореспондент     
   Вашият кореспондент ще намери сайта или изпратения документ като си провери 
електронната поща    (=  e-mail си). 
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Сега е ваш ред !                       
 
 

 
Потърсете в Интернет телевизионната програма за тази вечер, за канал по ваш избор. 
Направете го чрез търсачката  на Google. За това :         
 
 

1. Напишете името на канала  
 
2. В списъка със страници, кликнете на тази, която отговаря на вашите желания.            
 
3. В сайта на канала, намерете програмата за вечерта.              
 
4. Направете сайта един от Любимите ви. 
 
5. Принтирайте програмата за вечерта.  
 
6. Изпратете програмата на един от вашите кореспонденти по Интернет. 

 
 

 
Тук напишете трудностите, които сте срещнали и въпросите, които сте си 
задали по време на търсенето.  
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Чувствам се 
късметлия                       

 
 

Като въвеждате търсене в Google, може би сте забелязали една опция :         
 

Чувствам се 
късметлия 

 
 

   Mрежа        Изображения     Групи            Директория        Дейности            Други 
                            Разширено търсене    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       xxxx        Предпочитания 
                              Езикови настройки        
  Google търсене                 Чувствам се късметлия                  
 
Търси в мрежата        Web  страници на български          Страници от България 

 
 
Като кликнете върху Чувствам се късметлия вместо върху   Google Търсене, 
Google избира за вас само един сайт, който смята за най- близък до вашето търсене. И директно 
показва сайта на екрана, без да минава през списък от сайтове и без други възможности.                     
 

 
Пример : 

 
 

Търсите разписание на влак. Написвате  влак после кликате върху Чувствам се късметлия 
 

И този път имате късмет, защото Google избра за вас сайта на френските железници.  
 
 

Мини упражнение  
 

Напишете влак после кликнете върху  чувствам се късметлия         
 

Какво открихте ? 
 
 
Сега напишете    Пътуване като се надявате на намерите разписанието на полета Париж-Марсилия . 
 

Имахте ли късмет ?             
 
 

Сега направете търсене с това, което се надявате да намерите. 
                                          Вашата(или вашите) дума за търсене   → 
                                                                                    Вашето желание да намерите   → 
                                                                  Имахте ли късмет ? → 
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Чували сте за плод, който се казва каки. Не можете да се сетите за цвета му !                        
Искате да знаете откъде произхожда този плод.  
Направете търсене в Google , където може дързо да намерите тази информация.        
 
 
Думата, която написахте : 
 
Резултатите, които намерихте :         
 
 
 
 
 
 
 
Искате да намерите много картинки, които да показват този плод.          
 
 
Какво търсене предприехте и къде кликнахте след това ?                   
 
 
Получихте ли търсените резултати ?             
 
 
 
 
 
Сега изберете една снимка на каки.          
Запазете я в компютъра и после я изпратете на един от кореспондентите си.                    
 
 
 
 
Успешно ли бяха изпълнени тези задачи ? Ако не, опитайте се да обясните защо и започнете 
отново.       
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