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ПРОЕКТ – 12 клас  

 

Да се създаде уеб сайт, съдържащ минимум 5 страници.   

 

Уеб сайтът да включва: 

1. Наименование на страниците - 1т 

2. Заглавия в страниците - 1т 

3. Форматиранe на текст - 1т 

4. Цвят на фон – 1т 

5. Цвят и текст - 1т 

6. Списъци (номерирани или неномерирани) - 1т 

7. Графични изображения - 1т 

8. Графично изображение за фон - 1т 

9. Таблица с цвят на рамка и текста в нея - 1т 

10. Връзки: 

- в рамките на документа - 2т 

- към другите страници от документа - 1т 

- към друг уеб сайт - 1т 

- към електронната ви поща - 1т 

      11. Формуляр, съдържащ: 

 текстова кутия - 1т 

 текстова област - 1т 

 поле за отметка- 1т 

 радио-бутон - 1т 

 падащ списък- 1т 

 бутони – изпрати, изчисти, upload - 3т 

      12. Елементи от Photoshop (галерия - 2т; лого -2т; header - 2т) 

      13. Добавяне брояч на посещенията – 2т 

      14. Публикуване на сайта – 4т 

      15. Защита на проекта – 6т  

 

Забележка: 

- Да се спазват правилата за компютърен набор на текст. 

- Текстът да е на български език и да се цитират използваните източници. 

- За постигане на добър външен вид да има баланс между текст и изображения. 

 

Проектите, които не са публикувани да бъдат изпратени на e-mail: it_proekti@abv.bg 

 

Срок: 30.04.2016 г  

 

Общ брой точки: 40т   

Оценка =2+0.1*бр. точки 
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Етапи за разработка на проекта: 

1. Избор на тема 

2. Подготовка на материалите 

3. Разработване 

4. Защита на проекта 
 

Етични и граматически правила: 

 Проектите да бъдат написани на български език при спазване на правописните правила. 

 Да се спазват правилата за компютърен набор на текст. 

 Да се цитират използваните източници, ако има такива (вестници, списания, книги, 

учебници, уеб страници...). 

 

Авторски права: 

 Да се зачитат авторските права 

 
Резултати / Продукти: 

 Web site 

 


