
Примерни теми за проект
Предложения за теми за проекти под формата на компютърни презентации или

видео клип. При създаване на презентация по избраната тема трябва да се
използва илюстриране на част от информацията чрез таблица, диаграма или

схема

1. Компютърни системи  – технически параметри,  представяне на принципна схема на
организация на компютърна система

2. Компютърни вируси – класификация 

3. Климатични  области –  използване  на  информация  от  учебника  по  География  и
икономика и интернет, построяване на климатограми и включването им на подходящо
място в проекта

4. Денят  на  Земята –  информация  и  изображения  по  темата,  включително  данни  за
замърсявания  в  различни  региони  на  страната  и  света.  Представяне  на  данни  в
електронни  таблици  и  визуализация  чрез  диаграми,  които  да  бъдат  добавени  в
презентацията

5. Избрана област в България (Старопланинска, Рило-Родопска, Тракийско-Странджанска
и  т.н.) –  характеризиране  по  географско  положение  и  обхват,  релеф,  полезни
изкопаеми,  климат,  води,  почви,  растителност  и  животински  свят.  Оценяване  на
значението  на  природните  ресурси  на  областта.  Посочване  на  основни  екологични
проблеми

6. Избрана страна в Европа – географско положение, площ, брой на населението и форма
на управление

7. Исторически обекти в България – включително представяне на данни в таблици

8. Исторически обекти в Европа – включително представяне на данни в таблици

9. Модели  на  обекти  –  представяне  на  модели  на  обекти,  изучавани  в  часовете  по
Математика, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология и
здравно образование

10. Опазване на  личното  и  общественото  здраве,  биоразнообразието  и  природната
среда

11. Атоми и молекули – съществени признаци, представени чрез графични схеми

12. Звук  –  характеризиране  на  механичните  трептения  с  физичните  велични  период,
честота и амплитуда, разпространение на звука, сравняване на звукове по честота и
сила

13. Българи със световни постижения в различни области

14. Спазване на авторските права –  начини за запазване на авторските права,  основни
обозначения, лицензионни споразумения и т.н.

15. Толерантността е... – твоята гледна точка по темата с илюстрации и примери



Проект под формата на интегриран документ

Вестник  на  класа –  включващ  материали,  свързани  с  теми,  изучавани  по  другите
учебни предмети

Упътване:

За целта може да се използва програмата Microsoft Publisher.  Файлът може да се
експортира (от меню File,  с команда Export) в PDF формат. За трансформирането
на .pdf файла в разгръщаща се книга могат да се използват сайтове, предлагащи
услугата (например www.flipsnack.com).

http://www.flipsnack.com/

