
10 клас 



1. Да се изготви мултимедийна 
презентация по предварително 
зададена тема като се използват 
подходящите за целта програмни 
средства. 

2. Изисква се проекта да се реализира 
от екип от по трима ученици. 

3. Да се представи проекта пред 
учениците от 10-ти клас 

4. Срок за предаване 

Задание: 



1. Планиране на дейностите по проекта: 

 Да се пределят основните задачи, продължителност и 
последователност на изпълнение (да се състави писмено 
план-график) 

 Да разпределят конкретни задачи за всеки от участниците 

 Да се конкретизират срокове за изпълнение 

 

Дейности на екипите 



1. Да се предвиди отчитане на 
направеното по проекта до 15 
декември, като първи етап. 

2. Ясно да се отличи работата на 
всеки член от екипа. 

3. Да се документира работата по 
проекта: текстов файл за описание 
на дейностите по проекта – снимки, 
материали, усъвършенстване на 
направеното и др. 

Завършване и отчитане на проекта 



1. Проекта се представя от екипа пред ученици от 10 
клас. 

2. Представят се два файла: 
 Мултимедийна презентация 

 Текстов файл за описание на работата на екипа по 
време на изпълнение на проекта 

3. Изводи от работата (какво са научили или не по 
време на изпълнение на проекта и др.). 

4. Идеи за по-нататъшно развитие на проекта. 

Защита на проекта 



КРИТЕРИИ  за оценка на проекта Точки  
Изисквания към 

съдържанието 
  30 

1  Не се допускат копирани от Интернет материали 8 

2  Да се посочат източниците на информация, като поне два от тях са 
учебници, книги, списания и др. и да се зачитат  авторските права. 

12 

3  Цялостно обхващане на избраната тема. 10 
Техническа 

изработка 
  30 

1  Избор на подходящо средство за създаване  4 
2  Дизайн на презентацията – поощрява се оригинален дизайн, работа с 

графичен редактор, вмъкване на хипервръзки (вътрешни и външни), 
използваме на видео файл, особено ако е изготвен от екипа и звуков 
файл. 

14 

3  Баланс между текст и изображения в цялата презентация. (Да се 
внимава с количеството текст вмъкнато на една страница). Поощрява се 
работа с  Notes Page. 

6 

4  Използвани графики, диаграми, таблици, схеми, формули  и др. 6 

Представяне на 

презентацията 
  40 

1 Синхронност при представянето: съчетаване на говорещия и проектора, 
контакт с аудиторията. Разпределение на времето. 
  

10 

2 Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения 10 

3 Оценява се екипното представяне. 20 



През цялото време на изпълнение на проекта е желателно да се 
консултирате с учителя! 
Върху крайната оценка се отразява и: 
- Работата извършена до средата на периода на проекта. 
- Усъвършенстването на постигнатото. 
- Отношението на конкретния ученик към работата. 

Успешна работа!!! 


