
ФАЙЛОВА СТРУКТУРА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

6  К Л А С



1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 Файл
 Папка
 Операционна система
 Файлова структура – организация на информацията 

във файлове и папки. В повечето ОС файловете и папките 
се представят чрез дървовидна файлова структура. 
Всяко устройство има основна папка. В нея може да има 
файлове и други папки.

контекстно меню



ДЪРВОВИДНА ФАЙЛОВА СТРУКТУРА



2.СЪЗДАВАНЕ НА ПАПКА

Десен бутон на мишка върху папката или 
устройството, в което ще създаваме нова папка 
New  Folder  пишете име на папката.

Бутон New Folder 



3. КОПИРАНЕ НА ПАПКА/ФАЙЛ

Копирането на папка/файл е създаване на друга 
папка/файл със същото съдържание, същото име в  
друга  папка на същия или друг носител като се 
запазва оригинала на старото място.

- Маркираме обектите, които ще копираме.
- Десен бутон на мишка върху маркираните 

обекти Copy (Ctrl+C).
- Посочваме мястото /устройството/, където 

искаме да копираме обектите.
- Десен бутон на мишка Paste (Ctrl+V).



4. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАПКА/ФАЙЛ

Преместването на папка/файл е премахване 
от дадено място и преместване в друга  папка на 
същия или друг носител, като не се запазва 
оригинала  на старото място.

- Маркираме обектите, които ще 
преместваме.

- Десен бутон на мишка върху 
маркираните обекти Cut (Ctrl+X).

- Посочваме мястото /устройството/, 
където искаме да преместим обектите.

- Десен бутон на мишка Paste (Ctrl+V).



5. ИЗТРИВАНЕ НА ПАПКА/ФАЙЛ

Изтриване на папка/файл означава премахването 
им от съответното място/папка/.

Десен бутон и избор на команда Delete или с клавиш
Delete.

Клавишна комбинация Shift + Delete – безвъзвратно 
изтриване.

Кошче за изтрити обекти /Recycle Bin/ - място за 
съхранение на изтрити файлове. 



6. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗТРИТА 
ПАПКА/ФАЙЛ

Recycle Bin

Възстановяване на изтрити обекти:
– маркираме обекта, който искаме да възстановим;
- десен бутон на мишка Restore .



7. ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ПАПКА/ФАЙЛ

Десен бутон на мишка върху файла или папката, 
които ще преименуваме Rename.



8. МАРКИРАНЕ НА ПАПКА/ФАЙЛ

Маркирането на папка /файл става чрез 
еднократно щракване с левия бутон върху 
желания  обект. 

Маркирането на последователни папки 
/файлове става с натиснат клавиш Shift.

Маркирането на непоследователни папки 
/файлове става с натиснат клавиш Ctrl + избор на 
всеки един от тях.

Маркирането на всички файлове става с 
клавишната комбинация Ctrl+A.



ЗАДАЧА

Във вашата папка създайте файло-

ва структура по схемата.

В папка football копирайте 3 файла. 

Преместете най-малкия файл в 

папка sport\individual\jump.



УПРАЖНЕНИЕ

• На работния екран създайте нова папка с вашето име
• Във вашата папка създайте нова папка с име IT. 
• В папка IT създайте нова папка с име 6 клас.
• В папка 6 клас създайте нова папка с име zadachi.
• В папка 6 клас копирайте 5 файла от папка Documents. 
• Преместете двата най-големи файла от папка 6 клас в 

папка IT.
• Преместете папка zadachi в папка IT.
• Преименувайте папка zadachi в zadachi_IT.
• Преименувайте най-малкия файл от папка 6 клас с 

вашето име.
• Изтрийте папка IT.
• Възстановете я.


