
Проект „Валутен конвертор“ 



Създайте форма със следните обекти 

• Вмъкнете следните 
етикети, текстови 
карета, бутони и радио 
бутони; 

• Задайте произволни 
характеристики и 
свойства на формата и 
етикетите; 

• На свойството Text на 
текстовите карета 
въведете валутните 
курсове. 



Имена на текстовите карета  

• txtGBP – текстово каре с 
курса на британската лира; 

• txtUSD – с курса на долара; 

• txtCHF – с курса на 
швейцарски франк; 

• txtEUR – с курса на еврото; 

• txtSUM –  крайната сума; 

 Задайте на каретата за валута: на свойството 
Enabled (разрешено, дали потребителя има 
достъп до обекта) стойност  False, т. е. да не 
бъдат активни. 
 



Декларирайте променливите 
• Rate – за съхраняване на текущата стойност на 

избрания валутен курс;  

Променливата да е от тип Single – десетични 
дроби; 

• CurrencyType – за съхранение на съкратеното 
наименование на избраната валута; 

Променливата да е от тип String – символи с 
дължина 0 до 2 милиарда символи. 

 

 



Създаване на контейнера за радио бутони 

• Group Box – за създаване 
на логическа група от 
контроли във форма 
(радио бутони); 

• Важно е тя да е поставена 
преди радио бутоните; 

• Text: Валута; 

• Вмъкнете четири радио 
бутона Radio Button 
(Option button): Британска 
лира, Американски 
долар, Швейцарски 
франк, Евро; 

 



Създайте събитийни процедури 

• За всеки радио-бутон задайте стойности на 
променливите Rate и CurrencyType 



Функцията MsgBox 

• Функцията извежда диалогов прозорец 
със съобщение и изчаква потребителя 
да натисне бутон; 

MsgBox (Параметър1, Парам2, Парам3) 

• Първият параметър задава текста, който 
ще се появи в диалоговия прозорец; 

• Вторият параметър определя кой/кои 
бутони ще се покажат в прозореца (има 
стойност: 0, 1, 2, 3, 4, 5); 

• Третият параметър определя текста в 
заглавния peд на диалоговия прозорец. 

 

 MsgBox("Здравей!",0,"Внимание!") 

 

 



Чрез MsgBox могат да се: 

• Извеждат стойности на 
променливи; 

MsgBox(Rate,0,"Внимание!") 

• Събират (сливат) низове 
(конкатенация) чрез 
оператора за конкатенация – 

амперсанд (&).  

 



За бутона Изчисли 

• Създайте събитийна процедура, 
която да показва съобщение в 
диалогов прозорец с функцията 
MsgBox; 

• Въведете кода: 

MsgBox("За сумата " & 
txtSUM.Text & " лева ще 
получите" & 
Format(Val(txtSUM.Text) / 
Rate, "### ###.00") & 
CurrencyType, 0, "Внимание!") 

 



За бутона Курсове 

• Можем да променяме стойностите на 
свойството Enabled; 

• При натискане на бутона текстовите карета 
да стават активни (потребителя да променя 
стойностите) – True; 

 



Тестване 

• От меню Build избирате Build Valuten 
Convertor; 

• Ако изграждането е успешно ще се появи 
съобщение Build Succeeded; 

• Тествайте проекта от меню Debug / Start 
Debugging  или клавиша F5 (от бутона Start 
Debugging). 

 


