М. Василева

СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик

ПРОЕКТ ИТ - 7 КЛАС
Указания и критерии при разработка на проект:
Задача 1: Да се създаде файл klas_nomer_ime_familiа.xlsx, който да отговаря на
следните изисквания:
Основни показатели при оценяване:
Електронна таблица с най-малко 20 реда и 6 колони, от които поне 3 колони
да са с числови данни
Добавяне на 3 колони с формули, в поне една от които да се използват
абсолютни адреси
Прилагане на следните функции – IF, AND, OR
Данните да се сортират по едно от полетата
Да се създаде диаграма, визуализираща данни от таблицата
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Задача 2: Да се създаде текстов документ (обява, брошура, плакат, ...) с име
klas_nomer_ime_familiа.docx, който да отговаря на следните изисквания:
Основни показатели при оценяване:
1. Вмъкване на специални знаци и символи
 вмъкване на специални знаци
 вмъкване на символи
 вмъкване на математически и др. формули
2. Вмъкване и форматиране на таблица
 сливане на клетки
 разделяне на клетки
 подравняване на текста в клетката
 ориентация на текста в клетката
 запълване на клетка с цвят
 рамка на таблицата, цвят на рамката
3. Вмъкване и форматиране на нетекстови обекти:
 художествен надпис
 текстово каре (текстова кутия)
 графична форма
 графично изображение
 организационна диаграма
 разнообразно форматиране на обектите – рамка, цвят на рамката,
запълване, ефекти, позициониране
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Общ брой точки: 40
Оценка = 2+бр.точки*0.10
Етапи при разработка на проект:
1. Избор на тема
2. Подготовка на материалите
3. Разработка на проект
4. Защита на проект
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 цитират използваните източници, ако има такива (вестници, списания,
книги, учебници, уеб страници...)
Проектът да бъде изпратен на e-mail: it_proekti@abv.bg до 21.06.2021 г.

