
Източник: Албена Узунова, учител по информатика и информационни технологии в НХГ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. 

Благоевград.   

  

Задача 1:   

Създайте анкета с Google Forms (Forms на Office365). Използвайте дадените въпроси от втора 

страница на този документ. Споделете готовата анкета с вашият учител. 

Напътствия:  

За да създадете безплатна анкета, запитване или проучване с помощта на Google Forms, 

следвайте стъпките: (Аналогично се работи и с Forms на Office365) 

1. Влезте във вашия Google акаунт.  

2. Изберете Google Drive  

3. Create (създаване)  → Google Forms  

4.  Натискате плюс, за да добавите въпрос  

Видът на въпроса може да бъде:  

- Техt - за въвeждане на ĸpaтъĸ тeĸcт зa oтгoвop.  

- Раrаgrарh tехt - за въвежда на по-дълъг текст за отговор  

- Мultірlе сhоісе - oтгoвapящия мoжe дa избepe пoвeчe oт 1 oтгoвop  

- Сhесkbохеѕ - aнĸeтиpaния избиpa няĸoлĸo oтгoвopa чpeз чeĸ бoĸc  

- Dropdown - избиpa се eднa oпция oт пaдaщo мeню  

- Linear Ѕсаlе - нареждане пo дeceтoбaлнaтa  cиcтeмa oт 1 дo 10 нaпpимep  

- Multiple Choice Grid - поставяне а отметка в таблица за множествен избор  

- Dаtе - за избор на ĸoнĸpeтнa дaтa oт ĸaлeндapa  

- Тіmе - за избоp на ĸoнĸpeтнo вpeмe oт дeнoнoщиeтo или вpeмeви интepвaл  

  

За допълнителна помощ виж видеото: https://youtu.be/7CsEXyL3x5E   

    

https://youtu.be/7CsEXyL3x5E
https://youtu.be/7CsEXyL3x5E
https://youtu.be/7CsEXyL3x5E
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Име на формуляра: Професионална ориентация и кариерно развитие  

Секция 1: Професионална ориентация и кариерно развитие 

Описание на формуляра: Целта на анкетата е да проучи нагласите на учениците, завършващи 

9 клас, свързани с професионалната им ориентация и кариерно развитие.   

Въпрос 1 (задължителен): Вие сте:  

Младеж  

Девойка  

Въпрос 2 (задължителен): Знаете ли какво е I гимназиален етап и II гимназиален етап на средно 

образование?  

Да  

Не  

Въпрос 3 (задължителен): Опишете накратко каква е разликата между двата етапа на 

средно образование.  

Въпрос 4 (задължителен): След завършване на I гимназиален етап ще продължите ли 

средното си образование във II образователен етап?  

Да  

Не  

Въпрос 5 (задължителен): В какъв профил ще продължите средното си образование?  

Чужди езици  

Хуманитарни науки  

Икономическо развитие  

Софтуерни и хардуерни науки  

Предприемачески  

Математически  

Природни науки  

Изобразително изкуство  

Музика  

Физическо възпитание и спорт  

 

Въпрос 6 (задължителен): Предпочитание на учебните предмети  
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Секция 2. Попълни по собствено желание 

Въпрос 1. Дата на попълване на теста:  

Въпрос 2. Час на попълване на теста:  

   Любим   Неутрален   Нежелан  

 Математика               

 Информатика               

 Езици               

 Природни 

науки  

             


