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 Пореден IT успех на учениците от ПМГ „В. Друмев“. Цветина Борисова, Габриела Димитрова, Петя 
Игнатова и Самуил Николов единствени от област Велико Търново се класираха и участваха в националния 
кръг на олимпиадата по информационни технологии, който се проведе от 10 до 12 май 2019 г. в гр. Враца. 
В престижния форум се състезаваха 171 участници от 31 града в България. Нашите ученици, не просто 
участваха, а спечелиха едно призово място и получиха три отлични оценки, едната от които е 6.00. 
 Цветина Борисова от 11 г клас и Габриела Димитрова от 9 а клас спечелиха III място в направление 
„Мултимедийни приложения“ 9-12 клас с 3D проекта си „Отвъд Земята“, който впечатли журито и 
останалите участници със своята сложност и фото-реалистична визуализация. Габриела е с оценка Отличен 
5.75 в общото класиране. В работата по проекта момичетата са използвали най-съвременни технологии 
като: Unity Engine, Maya, Blender и Adobe After Effects. 
 Петя Игнатова от 8 д клас се представи в направление „Мултимедия“ 5-8 клас с проекта си 
„Независимостта - 22 септември 1908“. Освен отличната си защита тя постигна и впечатляващ резултат на 
теста, като зае V място в общото класиране сред 67 кандидати с оценка Отличен 6.00. За създаване на 
проекта си ученичката е работила с Adobe Flash Professional CS6 и ActonScript 3.0.  
 Самуил Николов от 8 д клас участва в направление „WEB сайт“ 5-8 клас. Неговият сайт – игра 
„Математическо нашествие“, който е насочен към най-малките ученици, се оказа технологично най-
сложния проект в това направление. Изцяло авторският код на проекта е писан на JAVASCRIPT, CSS и HTML.  
 Учениците работят по проектите си над 8 месеца под ръководството на г-н Георги Игнатов, старши 
учител по информатика и информационни технологии. За последните четири години неговите възпитаници 
имат общо 11 явявания на националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, като всяка 
година завоюват по едно призово място. 
 

Всички проекти са достъпни за изтегляне на: 
 http://uroci.pmgvt.org/za_otlichen/za_otlichen.php 
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