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7.-12. клас ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА 

  

▪ Влиза в изпитната зала с документ за самоличност със снимка (ученическа карта, 

ученическа книжка, лична карта, паспорт, шофьорска книжка);  

▪ Учениците от VII клас получават от квесторите 6 бели листа (неподпечатани) формат 

А4 – 3 за белова и 3 за чернова, голям бял плик, малко бяло пликче, 

идентификационна бланка. На всеки лист за чернова най-отгоре се записва „чернова“. 

Решението на всяка задача на беловата трябва да е на отделен лист. 

▪ Учениците от VIII до XII клас получават от квесторите 8 бели листа (неподпечатани) 

формат А4 – 4 за белова и 4 за чернова, голям бял плик, малко бяло пликче, 

идентификационна бланка. На всеки лист за чернова най-отгоре се записва „чернова“. 

Решението на всяка задача на беловата трябва да е на отделен лист.; 

▪ Носи и ползва синя химикалка, молив и чертожни инструменти; 

▪ Изслушва настоящия инструктаж; 

▪ Изключва изцяло мобилните си устройства и ги предава на квестора, за да ги постави 

на видно място. 

▪ Попълва в идентификационната бланка с печатни букви трите си имена и училището 

и я поставя в малкото пликче, без да го запечатва; 

▪ Не поставя знаци върху листовете за белова и чернова, които могат да нарушат 

анонимността на изпитната работа; 

▪ Не напуска изпитната зала по-рано от 40 мин. след началото олимпиадата; 

▪ Не ползва мобилна комуникационна техника; 

▪ Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на 

олимпиадата; 

▪ Не подсказва и не преписва; 

▪ При необходимост получава допълнителни листове, като това се отбелязва от 

квесторите в протокола; 

▪ След приключване на работа под прякото наблюдение на квестора на работното си 

място залепва малкото пликче, поставя го заедно с писмената работа в големия плик, 

залепва големия плик и го предава на квестора; 

▪ Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата; 

▪ След напускане на сградата, не се допуска обратно в нея до края на олимпиадата. 


