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Цели на проекта:

• учениците да могат да преглеждат уроци за 
C++ (а и на всякаква друга тематика)

• да има задачи с примерни решения и 
подсказки за командите (или на термините)

• да могат да решават тестове от сайта
• да е улеснено намирането на информация 
• преподавателите да могат лесно да добавят 

уроци, тестове  и задачи



Изисквания към сайта:

• уеб интерфейс за достъп от всякъде
• да използва HTML5, CSS3
• да има динамично съдържание, зареждано 

от сървъра с AJAX
• да изглежда добре в мобилен телефон
• да има оцветяване на програмния код
• да позволява лесна редакция и добавяне 

на уроци, задачи и тестове



Можете да видите сайта на адрес:
http://cpp.gymnasium-lom.com/ 



Функционалност по модули



Уроци Списък с уроци, от 
които да избирате

Учениците могат да преглеждат уроци за C++

бутони за 
предишен 
и следващ 

урок



Справочник

Справочник, съдържащ най-често използваните 
команди в C++

Справочникът се 
зарежда динамично 
от файл с описания



Тестове

Учениците могат да решават тестове и да проверяват 
знанията си

Автоматична 
проверка на теста

Въпросите са 
удебелени за 
прегледност



Задачи

Учениците могат да решават задачи и да преглеждат и изтеглят 
решенията на някои от задачите. Решенията са синтактично оцветени и 
съдържат подсказки за ключовите думи

Бутон за 
показване и 
скриване на 
решението

Бутон за изтегляне 
на решението 
в .cpp формат

Подсказки за 
командите



Други възможности

От всяка страница на сайта може удобно да се извършва търсене в сайта, 
в Интернет и в специализирани сайтове, както и да се зареждат online 
компилатори.

Онлайн 
компилатори за 

пробване на 
решенията в 

браузър



Предимства, които дава сайта 



Създаване и редактиране на 
уроци

Уроците са обикновени HTML файлове, може да се 
създават с произволен HTML редактор, дори с MS Word

Динамично зареждане



Списък с уроци

    При добавяне на нов урок, просто се добавя името му 
в текстовия файл, съдържащ списък с уроците
Списъка с уроци в сайта: Текстовия файл с уроците: index.txt



Задачи

Условията на задачите се добавят в текстов файл, а 
решенията се добавят във формат “.cpp”
Условията на задачите в сайта:

Условията на задачите в текстовия файл:

Решенията на задачите в сайта:
Името на файла 

с решението



Синтактично оцветяване на кода

Програмният код се подава като  прост .cpp 
файл, и после автоматично се оцветява



Лесно добавяне на тестове

Тест се добавя чрез обикновен текстов файл
Тест в сайта: Същия тест в текстовия файл:



Справочник с командите

    Командите също се указват в обикновен 
текстов файл. Има и страница, където могат 
да се видят:

Списъкът с командите в сайта:

Същите команди в текстовия файл:



Подсказки за командите

    Сайтът автоматично намира командите в кода и извежда 
подсказка с действието на всяка една от тях, когато я посочите 

с мишката

Помощ за начинаещи



Специално оформление при 
печат

Сайтът има специално оформление при печат

Урокът в сайта:

Същият урок при печат:

Урокът в сайта:

Същият урок при печат:



Специално оформление при 
печат

Сайтът има специално оформление при печат

Теста в сайта:

Същият тест при печат:



Специално оформление при 
печат

Сайтът има специално оформление при печат

Задачите в сайта:

Същите задачи при печат:



Специално оформление при 
печат

Сайтът има специално оформление при печат

Справочника в сайта:

Справочника при печат:



Сайта изглежда добре и в 
мобилни устройства

данни



А сега малко демонстрация:



   Въпроси?        Коментари?



Благодарим за вниманието!


