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Всеки ученик трябва да организира и проучи . Помислете добре и се заемете с 

осъществяване на целите от таблицата. 

  

РОЛЯ ЦЕЛ ИЗИСКВАНИЯ ФОРМАТИРАНЕ ТОЧКИ 

ТЪРСАЧ НА 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

ИНТЕРНЕТ 

Да се състави текстов документ с 
предложение, като се използва 
информация от интернет. 

Текстовият документ да съдържа 2 страници: 
- Инфо за страната (столица, най-голям град, 
официален език, население, валута) 
- Инфо за екскурзията (вид транспорт, 
продължителност, маршрут, дата, цена) 

- шрифт – Times New Roman 
- размер – 12 pt 
- междуредие – 1,5 
- подравняване – двустранно 
- отстъп от първи ред 
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ДИЗАЙНЕР НА 
УДОСТОВЕРЕНИЕ НА 

ТУРОПЕРАТОР В 
ТЕКСТОВ РЕДАКТОР 

Да се изготви в текстов файл 
удостоверение за регистрация на 
туроператор с необходимата 
информация. 

Изберете подходящ шаблон в текстовия документ 
и запишете необходимите данни за вашата фирма. 

- избран е подходящ шаблон; 
- информацията е разположена на 
една страница; 
- съхранена е в PDF формат; 
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СЪЗДАТЕЛ НА 
АНКЕТИ 

Да се създаде формуляр за 
проучване на мнението на 
клиентите. 

Формулярът създайте в Microsoft Forms, като 
използвате от различните типове въпроси. 
Формулярът да съдържа 5 въпроса. 

- формулярът съдържа 5 въпроса; 
- използвани различни типове 
въпроси; 
- избрана тема на формуляра; 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ЕЛЕКТРОННИ 

ТАБЛИЦИ 

Да се създаде електронна 
таблица, която събира заявките 
на клиентите. 

Таблицата да съдържа полета за име и фамилия, 
населено място, брой пътуващи, цена, обща сума. 
Таблицата да бъде попълнена с 5 записа (клиента) 
и да се пресметне общата сума. 
Въведете валидността на данните за брой 
пътуващи да бъде между 2 и 6. 

- шрифт – Times New Roman 
- размер – 14 pt 
- заглавен ред – Bold / Italic 
- запълване с цял на заглавен ред 
- поставяне на рамки 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Да се изготви презентация,  с 
която да представите и защитите 
пред класа вашия проект. 

Опишете целта на проекта и извършените 
дейности за реализацията му. 
Презентацията да съдържа минимум 10 слайда. 

- подравняване на текст в 
слайдовете – двустранно или 
център; 
- цялостно оформление; 
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