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Проект ИТ и КС 9 клас – теми 
септември, 2016 г. 

Създайте презентация и доклад на определената ви тема, като използвате 

подходящи изображения, видео, анимации и схеми в MS PowerPoint. 

 

1.Компютърни и операционни системи 

• Съвременни постижения в областта на компютърните системи 

• Съвременни постижения в развитието на операционните системи 

2. Съвременнин периферни устройства 

• Входно- изходни интерфейси и портове 

• Развитие на периферните устройства 

3. Суперкомпютри. Grid и Cloud технологии 

• Суперкомпютри 

• Cloud технологии 

• Grid  технологии 

4. Мобилни комуникации 

• Развитие на мобилните комуникации 

•  Операционни системи за мобилни телефони 

 

Microsoft PowerPoint не е единственото средство за създаване на 
компютърни презентации. Друг софтуер, който е подобен на PowerPoint е 
Impress. Той е част от пакета Open Office. Друго по-ново като концепция 
средство за създаване на компютърни презентации е уеб базираната платформа 
Prezi ( http://prezi.com/your/ ) 

 

http://prezi.com/your/
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Критерии за оценка на проект/презентация 

Име ......................................................................., Клас ..........., № …………… 

Тема на проекта/презентация: 

........................................................................................................................... 

Точки 0-5 6-11 12-17 18-23 24-30 
Оценка Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. Добър 5 Отличен 6 

Изисквания за създаване на проект: 

 Съдържанието да е прецизно подбрано и научно вярно: 

 Проекта/презентацията да бъдат изготвени според техническите изисквания за оформяне – да е налице 

хармонично съчетание на текст, картинки, таблично и графично представяне на информацията,там,кадето 

съдържанието позволява това; 

 Ако разработката е групова – членовете на екипа да имат равно участие в създаването и представянето на 

проекта и да са в състояние да докажата своето авторство; 

 Представянето на проекта/презентацията да бъде в рамките на 10 минути. 

  
Критерии за оценка на проект/презентация 

Максимален 
брой точки 

Брой точки на проекта 

               А/Съдържателни: 
Темата да отговаря на зададената  2  
Съдържанието да е обвързано с нивото на овладяване на 
знания и умения по информационни технологии 

3  

Правилно дозиране на подбраното съдържание,което да 
позволява да бъде представено в рамките на 10 минути 

2  

Оригиналност на представяната тема 2  
             Б/Технологични 
Добре използвана техника за въвеждане на текст със 
съответните характеристики за 
размер,шрифт,ефекти,артистичен текст и т.н. 

2  

Представяне на графични изображения с добро качество, 
отговарящи на зададената тема - свалени от интернет 
или други източници 

1  

Използване на таблици,звук,графики,смяна на слайдове 1  
Използване на анимации за текст,графики,хипервръзки 2  
Прецизно определяне на необходимото време - по 
желание задаване на автоматично прелистване 

1  

Балансирана анимация на елементите на отделните 
слайдове 

1  

Дозираност на елементите на всеки слайд 1  
Качествени графични изображения 1  
Естетическо оформление на презентацията 1  
              В/Презентиране на информацията 
Синхронност при представянето: съчетание на слово, 
средства за невербално общуване с аудиторията  и 
технологията/компютъра/ 

2  

Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни 
разяснения 

3  

Правилно управление на времето 2  
Съгласуваност на участниците при представянето  – 
разпределение на ролите във времето за презентиране, 
равно участие, екипност 

3  
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