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I. Качване на учебни материали  

1. В лентата за търсене на браузера напишете: 

https://gmail.com  или следвайте този линк чрез посочване с курсора на 

мишката адреса на линка.  

2. В полето „имейл адрес“ напишете su.mr.dryanovo@gmail.com  и натиснете 

“НАПРЕД“.  

 

3. В полето „Въведете паролата“ напишете dryanovo и натиснете „НАПРЕД“.  

  

Инструкции за ползване на училищен гугъл профил за качване на учебни 

материали и проверка на знанията 
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4. Горе дясно посочете иконата с точиците.   

 

5. Посочете иконата „Диск“. Ще се отвори нов подпрозорец (tab), който ще се 

вижда съдържанието на Вашия Гугъл Диск.  
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6. За всеки един учител е създадена папка, която е именувана с неговото име.   

   
  

С двойно щракване върху папката, тя се отваря и може да качвате Вашите 

учебни или изпитни материали.  

  

7. Качвате на папка/файл става чрез натискане на десен бутон на мишката 

някъде на екрана, след което се появява контекстно меню:  
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Удобството е, че може едновременно да качвате цяла папка с файлове, а не да 

качвате файловете един по един.  

Действията с файлове се извършва чрез натискане на десен бутон на мишката 

върху съответната папка/файл:  

  

II. Създаване на тестове за проверка на знания  

За да може да създавате изпитни тестове, които да не могат да бъдат 

компрометирани от учениците, е необходимо всеки един от Вас да създаде 

свой Гугъл профил. Създаването става чрез бутона „Създайте профил“ по 

начина описан в т.1 и т.2.  

От личния Ви Гугъл диск (вход по т.5) избирате „Създаване“:  

 

Излиза падащо меню, от което избирате полето „Още“:  

 
  

От вторичното падащо меню изберете „Гугъл Формуляри“:  
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Описанието на създаване на онлайн тестове може да намерите на този линк:  

https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/тестове-и-анкети-с-

googleформуляри/   

Споделянето на тестовете Ви в училишния гугъл профил става чрез посочване 

на опцията „Изпращане чрез имейл“ на адреса  

su.mr.dryanovo@gmail.com 

 

Резултатите ще може да виждате във Вашия личен Гугъл профил > Гугъл Диск 

> Формуляри > Отговори:  

  

  

  

https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
https://www.digitalteachers.eu/resources/unit/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8/
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Запомнете! Когато създавате тест, започнете с поле за име, клас, номер и 

специалност на ученика. Така отговорите, които получите, няма да бъдат 

анонимни и ще може да оцените знанията на своите ученици.  


