
Работа по проект 

Тема 1. Геометрични фигури. 

Указания:  

Направете програма, която да чертае розетка от геометрични фигури. При стартиране 

потребителят трябва да въведе брой страни на фигурата (от 3 до 6), брой копия с различен 

размер (от 1 до 5) и брой на завъртанията (от 5 до 12). 

 

Тема 2. Направете игра Улови яйцата. 

Указания:  

През определен интервал от време на случайно място се появява яйце и стои там 1 s. Ако 

през това време то не е посочено с мишката, пада на земята и се счупва. Програмата 

трябва да брои уловените и пропуснатите яйца. При определен брой уловени да 

преминава на по-сложно ниво, а при определен брой пропуснати – да приключва. 

Смяната на нивата и краят на играта да се показват с текстови съобщения. 

 

Тема 3. Направете програма за сортиране по големина на 5 до 10 числа. 

Указания:  

Потребителят трябва да има възможност да избере броя на числата, начина на сортиране 

(по нарастваща или по намаляваща стойност), а също така дали да ги въвежда от 

клавиатурата, или да се сортират случайни числа. 

 

Тема 4. Направете проект – тест по учебен предмет за 5. клас. 

Указания:  



Потърсете информация в учебника по избрания предмет и в интернет. Тестът трябва да 

съдържа от 5 до 10 въпроса от различен тип – с въвеждане на отговор, с избиране на 

отговор или с посочване на изображение. След последния въпрос да се показва броят на 

верните отговори и да се поставя оценка. 

 

Тема 5. Направете проект на тема Седемте чудеса на древния свят. 

Указания: 

 Намерете нужната ви информация в интернет. Разкажете с по няколко думи за Седемте 

чудеса на древния свят. Комбинирайте разказа с изображения, карти и рисунки. Накрая 

предложете кратък тест с по един въпрос за всяко от Седемте чудеса. 

 

Тема 6. Направете анимация на тема Велики географски открития. 

Указания:  

Намерете в интернет карта на света. Заредете я като фон (backdrop) в проекта. Покажете с 

анимация пътя на най-важните експедиции. Добавете информация за откривателите. 

 


