
И Т  9  К Л А С   

М О Д У Л  „ Е Л Е К Т Р О Н Н И  Т А Б Л И Ц И “  

АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА 
ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 



1. ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ ТИП ДАННИ 
СЪОБРАЗНО ЦЕЛТА 



2. ПРОМЯНА НА ФОРМАТА НА ЕДИН 
И СЪЩ ТИП ДАННИ 



3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФОРМАТ 



4. УСЛОВНО ФОРМАТИРАНЕ 

Форматиране на клетки в зависимост от определено условие.  

 

Например: Да се оцветят клетките, в които основната заплата е под 

500 лева. 

Home  Conditional Formatting  … 

 



- По-голямо от ... 
 
- По-малко от ... 
 
- Между ... 

 
- Равно на ... 
 
- Текст, съдържащ ... 
 

- Оцветява клетки, които съдържат 
дати 
 
- Дублиращи се или уникални 
стойности 



ДА СЕ ОЦВЕТЯТ АВТОМАТИЧНО  В ЧЕРВЕН ЦВЯТ КЛЕТКИТЕ  С 
ОСНОВНА ЗАПЛАТА ПОД 500 



- Първите 10 елемента 
 
- Оцветява 10% от най-високите 
стойности в таблицата 

 
- Последните 10 елемента 
 
- Оцветява 10% от най-ниските 
стойности в таблицата 

 
- Над средната стойност  
 
- Под средната стойност  



Data Bars 

 

Визуализира числовите стойности 

като стълбчета. 

  



Color Scales  

 

Има различни цветови варианти, 

запълването е на фона на цялата 

клетка.  

 

Оцветяването става като по скала.  

 

Прилага само на клетките, чиито 

стойности са числа  



Icon Sets  

 

Добавя различни иконки към 

числовите стойности в таблицата, 

изобразяващи изменението в 

стойностите. 

 



5. СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ПРАВИЛО 

• Home  Conditional Formatting  New Rule… 

• задаваме условието и избираме цвят 

 





6. ИЗТРИВАНЕ НА ФОРМАТИРАНЕ 

Conditional Formatting 
Clear Rules 

 

- Clear Rules from Selected 
Cells - изтрива 

форматирането само от 

селектираните клетки   

 

- Clear Rules from Entire Sheet 

- изтрива форматирането 

от целия работен лист 



УСЛОВНО ФОРМАТИРАНЕ - ЗАДАЧА 

Задача: Отворете файла firma.xlsx. 

а) Да се оцветят в червено клетките, в които отработените дни са над 

20; 

б) Да се оцветят в зелено клетките, в които в града се съдържа 

буквата В; 

в) Да се оцветят в жълто клетките, в които датата на постъпване на 

работа е през последния месец; 

г) Да се оцветят в синьо клетките с петте най-високи заплати; 

д) Да се оцветят в лилаво клетките с най-малко отработени дни; 

е) Да се оцветят в кафяво клетките със заплата, над средната за 

фирмата; 

ж) Да се визуализират със стълбчета отработените дни; 

З) Да се представят стойностите със заплатите като икони.  

и) Да се оцветят в сиво клетките, в които отделът започва с буквата М; 

й) Задайте потребителски формат “дни” на колона отработени дни. 

 

 

 

 

 

 



ДОМАШНА РАБОТА 

• http://www.it.sou-dolnichiflik.com/9.html 

• Електронни таблици - Домашна работа 1 –  

Sheet: Библиотека - условно форматиране 



7. ЗАДАВАНЕ НА УСЛОВИЕ ЗА 
ВАЛИДНОСТ НА ДАННИ 

• Дава възможност да се зададат ограничения за 

това, какви данни може да се въвеждат в клетката. 

 

• Валидиране на данни: 

   Data  Data Validation  Data Validation 



Настройки 

Игнорирай 

празните 

 Всяка стойност 

 Цялото число 
 Дробно число 
 Списък 
 Дата 
 Час 
 Дължина на текста 

 По избор Изчисти 

всички 

Позволи 

Data / Data Validation / Data Validation / Settings 





Избираме 

данните от 

списък 



ЗАДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ПРИ 
ВАЛИДИРАНЕ НА ДАННИТЕ 

Data / Data Validation / Data Validation / Input Message 

Покажи 

съобщението, 

когато клетката е 

избрана 

Заглавие на 

съобщението 

Въведи 

съобщението 



ЗАДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ПРИ 
ГРЕШКА 

Data / Data Validation / Data Validation / Error Alert 

Покажи съобщението 

когато клетката е 

избрана 

Стил на съобщението:  

 Спри  

 Внимавай 

 Информация 

Заглавие на 

съобщението 

Съобщение за грешка 



Задача: 

Задача: Отворете файла firma.xlsx. Задайте условие за валидност 

на данните в колона: 

а) отработени дни да бъдат цели положителни числа;  

б) заплата да бъдат дробни числа, по-големи от 420; 

в) дата на постъпване на работа да е между 01.01.2000 и днешна 

дата; 

г) име да е до 10 символа; 

д) град да се избират от списък; 

е) отдел да се избират от списък; 

 

За всяко условие за валидност да се зададе подходящо упътващо 

съобщение и съобщение за грешка. 

 

 

 



ДОМАШНА РАБОТА 

• http://www.it.sou-dolnichiflik.com/9.html 

• Електронни таблици - Домашна работа 1 –  

Sheet: Библиотека - валидизиране 


