
Инструкция за използване на инструментите G 
Suite for Education в образователния процес за 

учене, преподаване и администриране



Google Drive/ Диск

За да достигнете до вашия Google 
Диск, трябва да отидете на Google 
Apps (Google приложения), след 
което да изберете Google Drive ( 
Google Диск).



За да създадете нова папка, 
избирате от горния ляв ъгъл “ 
+ Създаване “, след което 
избирате какво точно искате 
да създадете (Папка, Файл, 
Документ и т.н.)



Споделянето на документ, 
папка или файл става след 
като натиснете с десен 
бутон на мишката и от 
падащото меню изберете 
“Споделяне” .



Отваря се един 
прозорец, в който се 
вписват имейл адресите, 
с които искате да 
споделите файла, 
папката или документа. 



Избраната от Вас папка 
може да се сподели  и  
като връзка. След като 
натиснете с десен бутон 
на мишката от падащото 
меню избирате “ Към 
връзка за споделяне”  ( 
“Get shareable link”).



Можете да споделите конкретен 
документ по два начина:
● единият е да натиснете десен 

бутон на мишката и да 
изберете от падащото меню 
“Споделяне”, след което 
посочите имейл адресите на 
хората, с които ще споделяте. 

● другият начин е да натиснете 
на иконата, която се намира в 
горния десен ъгъл и посочите 
имейл адресите на хората, с 
които ще споделяте 
документа. 



Обърнете внимание, когато 
споделяте файла какви 
права ще дадете на 
конкретния човек, с когото 
искате да споделите файла! ( 
редактор, коментатор, 
наблююдател )



Създаване на компонент в 
дадена папка:

Избираме папката, в която 
искаме да създадем нов файл. 
След това натискаме върху 
“+Създаване”, който се намира 
в горния ляв ъгъл на 
страницата. От падащото 
меню избираме какъв файл 
искаме да добавим към 
съдържанието на тази папка ( 
документ, таблица, 
презентация и др. ).



За да достигнете до 
вашия Google 
Календар, трябва да 
отидете на Google 
Apps (Google 
приложения), след 
което да изберете 
Google Calendar ( 
Google Календар)



Изберете в кой  ден от календара ще се 
състои събитието, което ще създавате. 
Отваря се прозорец, в който попълвате 
информация за самото събитие (име, 
продължителност, място на събитието и др.)

Добавяне на контакти към събитието става 
чрез натискане на иконата от прозорчето, 
което се отваря. Добавеният контакт получава 
имейл и вижда създаденото събитие, час на 
събитието, както и място (ако сте посочили 
определена локация, адрес)



Настройките на дадено 
събитие могат да се 
променят, като се 
натисне два пъти с десен 
бутон върху самото 
събитие от календара. 
Отваря се прозорец с 
настройките на 
събитието, които могат 
да бъдат променяни. 



За да достигнете до 
вашия Google Gmail 
трябва да отидете на 
Google Apps (Google 
приложения), след което 
да изберете Google Gmail.



Когато изпращате съобщения в Gmail, 
можете да прикачвате файлове от 
Google Диск, като например 
документи и снимки. Това е особено 
полезно, ако документът е по-голям от 
ограничението за размер на файла в 
Gmail или ако искате да работите по 
него съвместно с други хора.
● Кликнете върху Ново съобщение 

“+”
● Кликнете върху “Прикачване”
● Изберете файловете, които искате 

да качите
● Кликнете върху отваряне.

Съвет: добавете изображение, като го 
преместите с мишката направо в 
прозореца за ново съобщение.



Google Forms е безплатно 
приложение на Google, което се 
използва за създаване на онлайн 
формуляр (форма, проучване, 
анкета, викторина, въпросник и др.) 
или тест с цел да го изпратите на 
други хора, за да го попълнят в 
интернет. Вие получавате всички 
резултати в реално време он лайн, 
както и статистика за тях.



Натиснете +, за да 
добавите въпрос.До 
заглавието на въпроса, 
изберете вида на въпроса, 
който искате 
(“Множествен избор” и т.
н.)



1.Кликнете на въпрос.
2.Вдясно, кликнете върху 

Добавяне на изображение 
(Add image).

3.Изберете “Качване” или 
изберете изображение.

4.Кликнете “Избиране” (Select).
5.Кликнете на въпрос.
6.Вдясно, кликнете върху 

Добавяне на изображение 
(Add image).

7.Изберете “Качване” или 
изберете изображение.

8.Кликнете “Избиране” (Select).



Маркирайте въпроса като 
задължителен:
Въведете възможните 
отговори на въпроса надолу 
като опции. Ако желаете да  
предотвратите отговарящите 
да  оставят въпроса празен без 
отговор, превключете 
плъзгача отдолу вдясно на 
"Задължително" 
("Required").



За да добавите изображение 
към отговор:

1.Кликнете на въпрос от тип 
“Многовариантен избор” 
(Мultiple choice) или от тип 
“Квадратчета за отметка” 
(Checkbox).

2.Вдясно от отговора, кликнете 
върху Добавяне на 
изображение (Add image).

3.Качете или изберете 
изображение.

4.Кликнете “Избиране” (Select).



Ако вашите въпроси са в 
определен ред, вие не трябва да 
ги разбърквате.

1.В горната част, щракнете върху 
Настройки (Settings).

2.Кликнете ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
(PRESENTATION)

3.Поставете отметка в 
квадратчето Разбъркване на 
реда на въпросите (Shuffle 
question order)



Разбъркване на възможностите за 
отговори:

Можете да имате избор отговорите да 
се появяват в различен ред за всеки, 
който попълва формуляра. Това важи 
само за отговорите от тип 
“Множествен избор”, “Квадратчета за 
отметка” или от тип “Падащо меню” 
(multiple choices, checkboxes, 
drop-downs).

1. Кликнете на въпрос.
2. В долния десен ъгъл, кликнете 

върху Още.
3. Кликнете на Разбъркване на 

последователността на 
опциите (Shuffle option order)



 Промяна на формуляра в 
тест:
1.В горната дясна част, 
щракнете върху Настройки 
(Settings )
2.Кликнете на ТЕСТОВЕ 
(QUIZZES).
3.До "Нека това бъде тест" 
("Make this a quiz") преместете 
плъзгача на  ключа.
4.Кликнете върху Запазване.



Задаване на отговори:
1.В долния ляв ъгъл, натиснете 
бутона Ключ с отговори (ANSWER 
KEY).
2.В горния десен ъгъл на въпроса, 
изберете колко точки носи въпросът.

Забележка: За да се върнете и да 
редактирате въпроса или опции, в 
долния ляв ъгъл  натиснете 
“Редактиране на въпроса” (EDIT 
QUESTION).



1.Отваряне на формуляр в 
Google Forms.

2.В горния десен ъгъл, 
натиснете Изпращане.

3.В полето “До: “ добавете 
имейл адресите, до които 
искате да изпратите 
формуляра, заедно с “Тема” на 
имейла и “Съобщение”.

4.Кликнете върху Изпращане.

http://forms.google.com/
http://forms.google.com/


В горния десен ъгъл натиснете 
върху “Неозаглавен 
формуляр”.

Добавете заглавие на 
формуляра и кликнете върху 
самия формуляр.





За да добавите 
ученици в 
класната стая, 
натиснете бутона, 
който е маркиран.



Това вижда ученика и може 
да добави файл от личното 
си устройство; да създаде с 
приложенията на Google и 
да изпълни заданието; да 
изтрие, ако е приложил 
нещо погрешно; 
След като е сигурен, че е 
изпълнил задачата, 
ученикът трябва да натисне 



Благодаря за вниманието


