
ЧЕТЕНЕ И 
ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА 

ДАННИ. РАБОТА С 
ТАБЛИЦИ

В този урок ще научите:
❖ тълкуване на информация
❖ да подреждате информация
❖ да работите с таблици



Защо трябва да се знае 
това?

Подреждане на данните в таблица помага 
да видите тенденцията в тяхното 
изменение



Често по-лесно 
разбираме 
информацията, 
когато е представена 
в таблицата



Дадената таблица показва броя на първокурсниците в НБУ. 

Разгледайте я и отговорете на въпросите:

А) Колко юноши има в група В1

Б) В коя група има най-малко студенти?

В) С колко повече са юношите от девойките?
Група Юноши /момчета/ Момичета 

/девойките/

А1 16 12

А2 15 12

Б1 14 13

Б2 11 15

В1 12 13

В2 15 11

В група Б1 има 14 юноши и 13 девойки



ЧЕСТО ЧИСЛОВАТА ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
ПРЕДСТАВЯ ТАБЛИЧНО

► ПРИМЕР: В таблицата са показани цените на кратки 
почивки в град Хелзинки (столицата на ?....) 
Разгледайте я внимателно и отговорете на 
въпросите по-долу.

Дати Брой 
нощувки

Цена в 
евро

Цена за 1 
допълнителна 
нощувка

Януари-април 1 105 42

Май-август 2 239 45

Септември-декември 3 255 43



ВЪПРОСИ: 

А) Колко струва почивка с три нощувки през 
февруари?
Б) Колко струва почивка с три нощувки през 
октомври?



2. В таблицата са дадени цените на билети за 
театрални постановки в театър “София”
а) Колко струва билет за място в партера за предствлението в петък?

б) За коя част от залата на театъра билетите са най-скъпи?

в) Колко струват три билета за втори балкон в съботното представление?

г) Цените за група от 10 ученици са с отстъпка 10%. Колко ще струва групов 
билет за първи балкон в петъчното предствление?

д) Колко ще струва посещението на театър на семейство с 3 деца и двама 
възрастни в сряда на втори балкон? Вид места

сряда четвъртък петък събота

Партер 8 лв. 8 лв. 9 лв. 12 лв.

Първи балкон 9 лв. 9 лв. 11 лв. 15 лв.

Втори балкон 5 лв. 5 лв. 6 лв. 6 лв.



Седалките в самолетите са проектирани така, че да побират хора 
с различно телосложение. В таблицата са посочени някои от 
размери в инчове (1 инч =2,54 см)

а) Каква е дължината на женското 
стъпало?(в инчове и в cm)

б) Каква е дължината на мъжката ръка?

в) Коя от женските мерки е 9,6 инча?

г) С колко е по-широка мъжката глава

 от женската? (в cm)

д) С колко е по-дълго мъжкото стъпало

 от женското?(в cm)

 

Жени Мъже

Дължина на ръката (от китката до върха на пръстите 6,4 8,2

Ширина на ръката 3,2 4,4

Разстояние от лакътя до китката 9,6 12,0

Ширина на стъпалото 3,2 4,3

Дължина на стъпалото 8,7 11,2

Ширина на главата 5,4 6,4



ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА, 
ЗАДАДЕНА С ТАБЛИЦА

Най-често тази обработка се прави не “ръчно”, 

а със специални програми, например, в Excel. 

Те разполагат със специфични функции за смятане, 
които се изпълняват автоматично. 

В учебна тетрадка намерете Урок 83.

Вашата задача е практическа. Попълнете празните 
клетки в таблицата.

В следващият слайд давам пример, как се попълва  
един от редовете и една от колоните в нея.



3 Математика  200 9 32 65 52 42 4,45
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Общ брой ученици, 
получили оценки по 
предмета “Математика” се 
намира чрез събиране на 
числата в реда, т.е.
9+32+65+52+42 = 200

Среден успех по предмета се 
намира, като (9.2 +32.3 +65.4 
+52.5 + 42.6) : 200 = 4,45

Като се взема предвид, че общо всички 
петокласници са 200.11= 2200, а от тях с 
двойките са само 44 човека, то 
процентът се намира така х% от 2200 = 
44; х = 44:22 = 2

Брой ученици, получили 
двойки по всичките предмети 
се намира чрез събиране на 
числата в колоната “Слаб”



5. Направете таблица със своите резултати за първи 
учебен срок по изучаваните през срока предмети.
Изчислете средния си успех за срока.

Предмет БЕЛ АЕ МАТ

Оценка


