М. Василева

СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик

Проект ИТ 6 клас
Задача 1: Използвайки информация от Интернет, да се създаде документ в Word с име
klas_nomer_ime_familiа.docx по зададена тема (минимум 2 страници), който да
отговаря на следните изисквания:
Изисквания:
Точки
1. Форматиране на страница
2
- Размер на хартията: A4.
1
- Бели полета: горе и долу 2см, ляво 1.5 см, дясно 1.5 см.
1
2. Форматиране на параграфи
12
- Заглавие: центрирано, разстояние след заглавието 18 pt.
2
- Праграф 2 : двустранно, отместване на целия параграф отляво и отдясно 0.7 см,
3
разстояние между редовете в параграфа 1,5 lines.
- Праграф 3: ляво подравнен, разстояние преди параграфа 3 pt, отстъп на първи
3
ред от параграфа 1,5 см.
- Останалите параграфи: дясно подравнени, разстояние преди параграфа 12 pt,
4
отместване на целия параграф отляво1 см., първият ред от параграфа с висящ
отстъп 2 см.
3. Форматиране на символи:
11
- Основният текст да бъде с шрифт Calibri, 12 pt.
2
- Ред 10: размер - 16 pt, всички букви ГЛАВНИ, ITALIC
3
- Ред 11: всички букви Малки Главни, UNDERLINE
2
- Заглавие – цвят – червен, размер - 20 , контурни букви, Bold
4
4. Въведете подходящ номериран списък с автоматична номерация с арабски цифри.
1
5. Въведете подходящ неномериран списък със знак  за булет
1
6. Вмъкнете номер на страница горе в средата.
1
7. Добавете подходящo графично изображение вдясно от 4 параграф.
2
Общ брой точки:
30
Задача 2: Използвайки информация от Интернет, да се създаде презентация с име
klas_nomer_ime_familiа.pptx на зададена тема (минимум 5 слайда), който да отговаря
на следните изисквания:
Изисквания:
Текстът в слайдовете да е разнообразно форматиран.
Да се вмъкнат и форматират графични обекти
Да се вмъкнат анимационни ефекти на ниво съдържание на слайд
Да се спазва баланса между съдържание и илюстративен материал.
Общ брой точки:
Общ брой точки: 40
ОЦЕНКА=2+0.10*брой точки

Точки
3
3
3
1
10

М. Василева

СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик

Етични и граматически правила:
- Проектите да бъдат написани на български език при спазване на граматичните
правила.
- Да се спазват правилата за компютърен набор на текст.
- Да се зачитат авторски права по отношени на информацията, публикувана в Интернет.
Проектът да бъде изпратен на e-mail: it_proekti@abv.bg до 09.06.2021 г.

