
Приложение 4 

3. Критерии за оценяване по направления 

 Уеб сайт / V – VII/ *  

 Уеб сайт / VIII - XII/ 

Функционална и логическа завършеност (пълнота):  
 

Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира 10 

Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели 5 

Завършеност, достоверност (степен на завършеност, актуалност на връзките)  10 

Съвместимост с различни браузъри, разделителна способност на екрана, 

цветови режими, скорост на връзка  5 

Удобен за използване  

Наличие на удобна навигационна система (меню) 10 

Интуитивен интерфейс: колко лесно е за потребителите да се ориентират в 

навигационната структура на сайта  5 

Приложимост (разнообразие на предлаганите услуги) 5 

Възможности за търсене в сайта и Интернет по заявки от потребителя 5 

Графичен интерфейс  

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана 

(шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации 

10 

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и 

навигацията 

5 

Зачитане на авторските права при представяне на информация в страниците 

на сайта 

5 

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони) 
10 

Качество на изпълнението  

Добре именувани програмни единици 5 

Подредена структура на работните директории 5 

Подреденост и четливост на кода.  5 

Сложност на изпълнението 10 

Наличие на подробна документация и реклама  

Наличие на добре оформена документация (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 5 

Качество на рекламната диплянка  5 

Представяне и защита на проектите - 30 точки 

Добре организиран начин на представяне – презентация, ритмичност, 

атрактивност, не се изчита само презентацията или друг помощен материал и 

други 

10 

Демонстрира се познаване на същността на проекта, коментират се кодове, 

дизайн на интерфейса и други  

10 

Точни и аргументирани отговори на въпроси на членове на комисията  10 

Общо точки:  150 



 

 

 Категория  „Интернет приложения” V - XII клас 

 

Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки  

Приложението има ясно дефинирана цел и я реализира  10 

Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели  5 

Завършеност и достоверност на информацията 10 

Съвместимост с различни браузъри, разделителната способност на екрана, 

цветовите режими и скорост и актуалност на връзките  

5 

Наличие на административен модул  10 

Удобно за използване - 25 точки 

Приложимост, използване на интернет приложението за нуждите на училището 5 

Лесна инсталация и настройка  5 

Възможност за търсене и типизиране на търсенето  5 

Наличие на удобна документация /страница за помощ/ за работа с приложението  5 

Наличие на удобна навигационна система (меню),  интуитивен интерфейс, лесна 

ориентация в навигационната структура на сайта 

5 

Технологично решение – 30 точки 

Ниво на сигурност и защита от неправомерен достъп  5 

Ниво сложност, надеждност и работоспособност  10 

Наличие на гъвкав механизъм с цел разширение и подобрение  5 

Ниво на персонализация – нива на достъп  10 

Графичен интерфейс - 15 точки 

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана 

(шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации  

5 

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и 

навигацията  

5 

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)  5 

Качество на изпълнението – 10 точки 

Добре именувани програмни единици 5 

Подредена структура на работните директории 5 

 

Наличие на подробна документация - 10 точки 

Добре оформена документация и дискови носители 5 

Добре оформена рекламна диплянка 5 

Представяне и защита на проектите - 30 точки 

Добре организиран начин на представяне – презентация, ритмичност, 

атрактивност, не се изчита само презентацията или друг помощен материал и 

други 

10 

Демонстрира се познаване на същността на проекта, коментират се кодове, 

дизайн на интерфейса и други  

10 

Точни и аргументирани отговори на въпроси на членове на комисията  10 

Общо точки:  150 

 Самостоятелни компютърни приложения  / VIII – XII клас / 

 

Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 25 точки  

Приложната програма има ясно дефинирана цел и я реализира  10 



Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели  10 

Оригиналност  5 

Удобна за използване - 35 точки 

Приложимост, използване на приложната програма за нуждите на училището 5 

Лесна инсталация, настройка и деинсталация 5 

Възможност за търсене и типизиране на търсенето  10 

Наличие на удобна документация /страница за помощ/ за работа с приложението  5 

Наличие на удобна навигационна система (меню), бързи клавиши, контекстни 

менюта, интуитивен интерфейс, лесна ориентация в навигационната структура на 

приложната програма 

10 

Технологично решение – 20 точки 

Ниво на стабилност и сигурност  10 

Ниво на сложност, надеждност и работоспособност  5 

Наличие на гъвкав механизъм с цел разширение и подобрение  5 

Графичен интерфейс - 15 точки 

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана 

(шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации  

5 

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието  5 

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)  5 

Качество на изпълнението – 15 точки 

Добре именувани програмни единици 5 

Подреденост и четливост на кода 5 

Подредена структура на работните директории 5 

Наличие на подробна документация - 10 точки 

Добре оформена документация  5 

Добре оформена рекламна диплянка 5 

Представяне и защита на проектите - 30 точки 

Добре организиран начин на представяне – презентация, ритмичност, 

атрактивност, не се изчита само презентацията или друг помощен материал и 

други 

10 

Демонстрира се познаване на същността на проекта, коментират се кодове, 

дизайн на интерфейса и други  

10 

Точни и аргументирани отговори на въпроси на членове на комисията  10 

Общо точки:  150 

 


