
НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,  

организирано от катедра „Информатика“ при  
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10 ноември 2018 г. 
 

Секция „Уеб дизайн“ (Време за работа: 180 минути) 

 

Име  

Училище  Клас  

email  

Зала  РС  
Час на 

започване 
 

Час на 

завършване 
 

 

Необходимо е да се създаде уеб сайт на фото студио. Участниците могат да 

използват готов шаблон, платформа (Wix, Google Sites или WordPress.com) или да 

разработят HTML страници, стилизирани със CSS.  

 

Менюто на първо ниво трябва да съдържа опции: Начало, За нас, Услуги, 

Портфолио, Контакти, За участника. Страница Услуги да съдържа подстраници Видео 

и Фото заснемане и Фото услуги.  

 

Трябва да се предвиди място за: 

• лого и наименование на фото студиото, 

• търсачка, 

• бутони за смяна на езика, 

• линкове към социални мрежи, 

• контакти и контактна форма; 

• карта с местоположението на магазина; 

• промоции, разделени в три категории – Сватбена фотография, Ретуш и 

обработка и Видео заснемане. За всяка от категориите да се включи цена 

и описание, чрез което се указва какво точно включва промоцията. 

 

Началната страница, а може и целият сайт, да е от типа full screen. 

За всеки тип услуга задължително се указват наименование, цена, снимка и 

кратко описание.  

Портфолиото да се реализира като картинна галерия с описание към снимките. 

Задължително се разработва страница „За участника“, която да съдържа данни за 

участника: имена, снимка и училище. 

Изображенията са по Ваш избор. Трябва да имат размер, съответстващ на 

предназначението и местоположението им. Уеб сайтът трябва да има завършен вид, без 

използване на примерни текстове от типа “Lorem Ipsum”.  

  



НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,  

организирано от катедра „Информатика“ при  

Икономически университет – Варна 

10 ноември 2018 г. 
 

 

/Попълва се от проверяващите/ 
 

Критерий Макс. точки Участник 

Елементите на потребителския интерфейс са 

разположени според указанията 
20  

Цветова схема, съответстваща на темата 10  

Подходящи изображения според темата на сайта 10  

Подходящо лого 10  

Релевантно подбрани шрифтове 10  

Разширяване на функционалността на сайта (чрез 

плъгини, например) 
10  

Творчески подход за реализация 30  

ОБЩО: 100  

 

 

Проверил: …………………. 

/ ……………….. / 

 



УНИВЕРСИТЕТСКА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА,   

катедра „Информатика“, Икономически университет – Варна 

16 ноември 2019 г.  

Секция „Уеб дизайн” 

Име  

Училище  Клас  

Email  

Зала  РС  
Час на 

започване 
 

Час на 

завършване 
 

Време за работа: 180 минути. 

Необходимо е да се създаде уеб сайт на рекламна агенция. Участниците могат да 

използват готов шаблон, платформа (Wix, Google Sites, Weebly и др.) или да разработят 

HTML страници, стилизирани със CSS.  

 

Менюто на първо ниво трябва да съдържа опции: Начало, За нас, Услуги, 

Контакти, За участника. Страница Услуги да съдържа подстраници: Печатна реклама, 

Външна реклама, Сувенирна реклама.  

 

Трябва да се предвиди място за: 

 лого и наименование на рекламната агенция, 

 бутони за смяна на езика, 

 линкове към социални мрежи, 

 картинна галерия с портфолио на фирмата, 

 контакти и контактна форма; 

 карта с местоположението на фирмата; 

 промоции, разделени в три категории – Календари, Билборд, Сувенири. 

За всяка от категориите да се включи цена и описание, чрез което се 

указва какво точно включва промоцията. 

 

Началната страница, а може и целият сайт, да е от типа full screen. 

За всеки тип услуга задължително се указват наименование, цена, снимка и 

кратко описание.  

Задължително се разработва страница „За участника“, която да съдържа данни за 

участника: имена, снимка и училище. 

Изображенията са по Ваш избор. Трябва да имат размер, съответстващ на 

предназначението и местоположението им. Уеб сайтът трябва да има завършен вид, без 

използване на примерни текстове от типа “Lorem Ipsum”.  

  



УНИВЕРСИТЕТСКА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА,   

Секция „Уеб дизайн”,  

катедра „Информатика“, Икономически университет – Варна 

16 ноември 2019 г.  

 

/Попълва се от проверяващите/ 
 

Критерий Макс. точки Участник 

Елементите на потребителския интерфейс са 

разположени според указанията 
20  

Цветова схема, съответстваща на темата 10  

Подходящи изображения според темата на сайта 10  

Подходящо лого 10  

Релевантно подбрани шрифтове 10  

Разширяване на функционалността на сайта (чрез 

плъгини, например) 
10  

Творчески подход за реализация 30  

ОБЩО: 100  

 

 

Проверил: …………………. 

/ ……………….. / 
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