
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “БАБА ТОНКА” 
================================================================= 

 

 
ОРГАНИЗИРАТ ТРАДИЦИОННОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА ПОДГОТОВКА 

COMPI 
в коeто могат да участват учащи се - в две категории: от 5-ти до 8-ми клас  

и от 9-ти до 12-ти клас по следните направления: 

 

 

⮚ КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС: 
Задача: Въвеждане на текст за определено време: оценяване верността и бързината. 

 

 

⮚ КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА: 
Програмен продукт: MS WORD 2010 

Продължителност: 30 минути 

Задача: Форматиране и допълване на документ по образец на предварително набран текст. 

Форматирането включва: форматиране на знаци, абзаци, страница; номериране и изброяване на 

абзаци; многоколонен текст; номериране на страница; вмъкване на графични обекти /изображения/ 

и декоративен текст от WordArt; създаване на таблица. 

 

 

⮚ РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ: 
Програмен продукт: MS EXCEL 2010 

Продължителност: 45 минути 

Задача: Сьздаване и форматиране на ел. таблица: въвеждане на формули за автоматизация на 

изчисленията; използване на вградени функции, представяне на резултатите в подходящ графичен 

вид. 

 

⮚ УЕБ ДИЗАЙН - СЪЗДАВАНЕ НА НТМL СТРАНИЦИ: 
Програмен продукт: NOTEPAD++, MICROSOFT EXPRESSION WEB 

 /продуктът се избира при регистрацията/. 

Продължителност: 75 минути 

Задача: Създаване на малък сайт от mах 5 страници. Да съдържа хипервръзки, галерии от снимки, 

подходящ шрифт на текста, подходящ фон. ненатрапващ се контраст, оптимизация за търсачки. 

Вьзможно е използване на CSS за форматиране на съдържание, но не е задължително. 

 

 

Всеки ученик има право да участва В НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ от своята 

състезателна група. 

 

Участниците в състезанието задължително се регистрират в срок до 7 май 2019 г. на адрес: 

http://mg-babatonka.bg/~web37_informatics/compi/ 

 

 

КОНКУРСИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 12 май 2019 г. от 9:00 часа в кабинетите на МГ "Баба 

Тонка", по график, който ще бъде публикуван на сайта на състезанието. 

Класиралите се на призови места в отделните направления ще бъдат наградени на 28 май 2019 г., от 

18:00 часа в салона на Учебния център на ТО на НТС - гр. Русе, бул. Придунавски № 6 б. 

 

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ! 


