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50 ГОДИНИ ЦУТНТ - РУСЕ 
 

XVI-то КОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ – 07 декември 2019 г. 
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

 
 

І. Компютърна рисунка на тема: 

„ВЪЛШЕБНАТА ШЕЙНА НА ДЯДО КОЛЕДА“ - за участниците от I, ІІ, 

ІІІ, ІV и V клас 
 

А. Художествено оформление - 30 т.: 
✓ съответствие с поставената тема; 

✓ оригиналност на идеята; 

✓ сюжет и композиция; 

✓ подбор на цветовете; 

✓ подбор и разположение на образите. 

 

Б. Умения за работа с компютър – 40 т.: 
✓ пълноценно използване ресурсите на избраната програма - присъствие на 

различни варианти на работа: конструиране, оцветяване, рисуване, 

копиране, завъртане, вмъкване; 

✓ прецизност при рисуване със свободна ръка; 

✓ използване на текст – разположение, цветово оформление, правопис. 

 

ІІ. „НИКУЛДЕН”  - презентация - за участниците от VІ, VІІ и VІІІ клас 

 

А. Съдържателни – 30 т.: 
✓ съответствие с поставената тема; 

✓ съдържанието да е обвързано с овладяването на знания и умения по 

информационни технологии, български език и литература и 

изобразително изкуство; 

✓ подбраното съдържание трябва да бъде така дозирано, че да е реално 

постижимо представянето му в рамките на 10 минути; 

✓ убедителност на представяната теза; 

✓ представеният проект трябва да съдържа елементи на индивидуализация. 

 

Б. Технологични – 70 т.: 
1. В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст и 

изображения – предоставени от организаторите – 10 т. 

 

2. Задължителни елементи – 30 т.: 

✓ добре използвана техника за въвеждане на текст със съответните 

характеристики за размер, шрифт, цвят, ефекти, Word Art текст и т.н.; 



✓ поне 5 изображения, отговарящи на зададената тема – предоставени от 

организаторите; 

✓ анимация на текст, графика и смяна на слайдовете; 

✓ минимум пет слайда; 

✓ прецизно определяне на необходимото време и по желание задаване на 

автоматично прелистване; 

✓ балансирана анимация на елементите на отделните слайдове. 

 

3. Ергономично оформление на слайдовете – 10 т.: 

✓ дозираност на елементите на всеки слайд ; 

✓ висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, 

съчетаване на шрифтове, цвят, фон; 

✓ качествени графични изображения. 

 

4. Естетическо оформление на презентацията – 20 т.: 

✓ баланс и хармония в цветовете; 

✓ контраст между цветовете на фона и текста, както и другите елементи на 

презентацията; 

✓ хармонично и балансирано разположение на компонентите върху слайда; 

✓ подходящ и балансиран избор на дизайн на слайдовете на цялата 

презентация. 

 

ІII. Класиране: 
Индивидуално за всяка възрастова група, въз основа на справяне с 

практическата задача. 
 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 


