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СЪСТЕЗАНИЕ  

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ    

  

  
  

РЕГЛАМЕНТ  
 

ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:  

  

1. Да предостави възможност на учениците да изразят и защитят позицията си по 

темата на състезанието чрез използване на информационните технологии  

2. Да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности  

3. Да способства за гражданското образование и възпитание на учениците  

4. Да покаже приложния характер на предмета информационни технологии  

5. Да се приложи интердисциплинарният подход при реализиране на проектите  

  

СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО  

  

За провеждане на състезанието учениците използват компютърна техника и софтуерни 

приложения. Поради наличието на лицензирани операционна система Windows и Microsoft 

Office пакети в училище, задачите са разработени така, че учениците да могат да ги 

реализират чрез работа с MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS Movie Maker, MS Paint   

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  

  

Първи кръг - училищен  

Провежда се във всяко училище. От всеки клас се излъчват по двама ученици за втори кръг  

  

Втори кръг – междуучилищен   

Провежда се в компютърните кабинети и конферентната зала  на СУ „Христо Ботев“ - 

с.Ветрино.   
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НАПРАВЛЕНИЯ:  

V клас – Компютърна графика  

VI клас – Текстообработка и компютърна графика  

VII клас – Компютърна презентация  

Мултимедиен клип – ученици от V до VII клас 

ТЕМА: За всяка учебна година се обявява  в сайта на СУ „Христо Ботев“  до 22 декември  

Направление „Компютърна графика“  V клас  

Проектите се изработват индивидуално в деня на състезанието. Учениците създават 

компютърна рисунка по зададената тема. Време за работа 40 минути.  

Изисквания за рисунките:  

- Изработват се на MS Paint  

- Формат на листа А4  

- Да не се вмъкват готови обекти и картинки  

Направление „Текстообработка и компютърна графика“ VI клас  

Проектите се изработват индивидуално в деня на състезанието. Учениците оформят 

страница от книжка, като форматират предоставен текст, създават илюстрация към него и я 

вмъкват в страницата. Време за работа 60 минути. 

 Изисквания:  

- Текстът и илюстрацията се разполагат на една страница А4  

- Илюстрацията се изработва на MS Paint   

- Да не се вмъкват готови обекти и картинки  

Направление „Компютърна презентация“ VII клас  

Презентациите се изработват предварително и се изпращат най-късно до два дни преди 

състезанието.   

Учениците представят и защитават проектите си пред жури 

Изисквания:  

 -  Продължителност на презентацията до 10 минути  

Направление „Мултимедиен клип“  

Мултимедийните клипове се изработват предварително и се изпращат най-късно до два 

дни преди състезанието.   

Учениците представят и защитават проектите си пред жури 

Изисквания:  

 -  Продължителност на мултимедийния клип до 10 минути  

  



КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ  

ИНДИВИДУАЛНИ – първо, второ и трето място за всяко направление, в зависимост от 

общия брой точки на журито  

ОТБОРНИ -  първо, второ и трето място, като класирането се извършва между участвалите 

училища, в зависимост от общия брой точки на състезателите им.  

  

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  

  

Първи кръг – до 1февруари  

Втори кръг – последна седмица на месец февруари  

  

 

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА   

 

V клас  

 

№  Критерий  Точки  

1  Оригиналност   20  

2  Композиция  30  

3  Съответствие с темата  10  

4  Използване на разнообразни инструменти  20  

5  Използване на различни характеристики на инструментите  20  

  Общо  100  

  

VI клас  

 

№  Критерий  Точки  

  Форматиране на текст:    

1  Форматиране на ниво символ и параграф. Форматиране на 

страница  

35  

 - Промяна на шрифт   5 

 - Промяна на размера на шрифта 5 

 - Промяна на цвят 5 

 - Отстъп на първи ред 5 

 - Подравняване на текста 5 

 - Разполагане на текст около илюстрацията 5 

 - Отстъпи между абзаците 5 

2  Художественото оформление на страницата  25  

 - Ефекти на изображението 5 

 - Декоративна буква 10 

 - Рамка на страницата 10 



 3 Рисунка:    

 Оригиналност  10  

 Композиция  10 

 Съответствие на рисунката с текста.  10  

 Използване на различни инструменти за рисуване   10  

  Общо  100  

  

VII клас 

 

№  Критерий  Точки  

1  Яснота и пълнота на посланието  10  

2  Фактологическа точност  10  

3  Използвани различните функционалности на PowerPoint  10  

4  Използвани графичните елементи, мултимедия, шрифтове, 

цветове и др. 

10  

5  Използване на собствени клипове или снимки  15  

6  Авторско право  10  

7  Презентиране – синхронност при представянето, обогатяване на 

информацията от екрана, управление на времето, комуникация с 

публиката  

15  

8  Адекватни отговори на въпросите на журито  20  

  Общо  100 * 

* При допуснати езикови грешки се отнемат 10 точки 

 

  

Мултимедийни клипове 

  

№  Критерий  Точки  

1  Яснота и пълнота на посланието  10  

2  Фактологическа точност  10  

3  Креативност при подбора и комбинирането на монтажните кадри  10  

4  Техническо изпълнение на монтажа  15  

5  Използване на собствени клипове или снимки  15  

6  Завършеност  10  

7  Авторско право  10  

8  Адекватни отговори на въпросите на журито  20  

  Общо  100 * 

 * При допуснати езикови грешки се отнемат 10 точки 

  

Светлана Петрова 

Директор на СУ „Христо Ботев”  


