
Организация на 
данните в папки 

и файлове
УРОК ПО ИТ 5 КЛАС



Файл
Данните се записват върху носители на
информация под формата на файл/File/ в
цифров вид / в двоична бройна система,
като последователност от 0-ли и 1-ци/

Файл – съвкупност от данни, обединени
и записани под общо име



Файл

Всеки файл има:

Име – определя се от потребителя или ОС.
Състои се от букви/препоръчително латински
букви /, цифри и някои знаци. Неразрешени
символи /, \, <, >, *, ?,:, ”, |, .

Разширение – Отделено е от името с точка и
автоматично се дава от програмата с която
работим.



Файл

Примери за имена на файлове:

text.doc – текстов файл

table.xls – табличен файл

Kotka.bmp – графичен файл

Presentaion.ppt – презентационен файл



Файл
Команди за работа с файлове

Copy – прави копие на файла като запазва
оригинала

Paste – вмъква /премества/ копиран или
отрязан файл

Cut – отрязва файл без да запазва оригинала

Delete – изтрива файл



Папка

Папка /наричана още директория /folder//-
място върху дисков носител за съхранение на
файлове и други папки. Така се получава
лесно ориентиране на подредбата на
структурата от данни

Създаване на папка – десен бутон / New Folder
и пишете името на папката

Изтриване на папка - десен бутон върху
маркирана папка/ Delete



Подредба/Структура/ на данните в 
РС

Организацията на папките прилича на 

разклонено дърво обърнато с корена 

нагоре.



Корен на дървото – е устройството.

Клоните – са папките. Папка, която
се намира в друга папка, се нарича
подпапка (наследник), а папката
която я съдържа – родител.

Листата – са файловете.



Структура на данните в РС

C:

Папка

Папка

Папка

Файл Файл

Файл

Папка

Папка

Файл

Файл



Основни инструменти за показване на 
структурата на данните

Windows Explorer – начин на стартиране:

StartMenu/Programs/Accessories/Windows 
Explorer

My Computer



Икона

Икона – малко графично изображение
/картинка/, което представя програма, папка,
файл.



Упражнение
1. Отворете Windows Explorer по указания в

презентацията начин.

2. Създайте папка с име „5 клас работни
материали“

3. Създайте подпапка в тази папка с вашето
име

4. Разгледайте дървовидната структура

5. Може ли една папка да е празна?



Упражнение

1. Отворете  папка Pictures

2. Копирайте произволен файл и го 
преместете във вашата папка

3. Изтрийте преместения файл



Благодаря за вниманието!


