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РЕГЛАМЕНТ
НА КОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
На 11.12.2018г. и 12.12.2018г
I. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
1. Предоставя възможност за творческа изява на учениците със знания и практически умения
в областта на работата с компютри и информационни технологии.
2. Осигурява възможност за реализация постиженията на учениците.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:
Инициатор на състезанието са учителите по информационни технологии.
Организатор: 120 ОУ „ Г. С. Раковски “със съдействието на: IRBIS Bulgaria
Място на провеждане: 120 ОУ „Г. С. Раковски“ к-т 202 и к-т 210.
Начален час: 11.00 ч. на 11.12.2017 г. и на 12.12.2017. При заявен по-голям брой участници от
наличните работни места в компютърните кабинети, състезателите ще бъдат разпределени за
участие с по-късен начален час, посочен от организаторите.
III. РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Състезанието се провежда в направление информационни технологии с времетраене 60 мин. за
всеки състезател по съответната тема:
1. „КОЛЕДНА МАГИЯ“ – с програмен продукт: MS Paint.
2. „КОЛЕДА ПО СВЕТА”с програмата MS PowerPoint.
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
До участие в състезанието се допускат ученици V, VІ и VІІ клас, подали своевременно заявка за
участие /трите имена, клас/ и тема.
V. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ:
1. Оценяването на проектите се извършва от комисия, съставена от учители по изобразително
изкуство и информационни технологии.
2. Класирането е индивидуално.
За информация по регламента и подаване на заявки се обръщайте към учителите по
информационни технологии.
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
І. КОМПЮТЪРНА РИСУНКА НА ТЕМА: „ МАГИЯТА НА КОЛЕДА“
А. Художествено оформление - 30 т.







Съответствие с поставената тема;
Сюжет;
Композиция;
Подбор на цветовете;
Оригиналност на идеята;
Използване на текст – разположение, цветово оформление, правопис.

Б. Умения за работа с компютър – 30 т.
 Пълноценно използване ресурсите на избраната програма - присъствие на различни
варианти на работа: конструиране, оцветяване, рисуване, копиране, завъртане;
 Прецизност при рисуване със свободна ръка;
 Подбор и разположение на образите;
ІІ. „КОЛЕДА ПО СВЕТА” - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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;
 Убедителност на представяната теза;
 Представения проект трябва да съдържа елементи на индивидуализация.
Б. Технологични – 70 т.
1. В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст и изображения –15 т.
2. Задължителни елементи – 30 т.:







Добре използвана техника за въвеждане на текст със съответните инструменти.
Характеристика за размер, шрифт, цвят, ефекти, Word Art текст и т.н.;
Поне 5 изображения отговарящи на зададената тема
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.
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 Дозираност на елементите на всеки слайд ;
 Висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, съчетаване на
шрифтове, цвят, фонове и пр.
 Качествени графични изображения.
4. Естетическо оформление на презентацията – 15 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:
Въз основа на справяне с практическата задача и получения брой точки.

