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1. Преди започване на състезанието учениците: 
 
 Се явяват в определената зала с документ за самоличност – лична карта, ученическа карта 

или ученическа книжка. 

 Заемат определените им работни места преди раздаване на изпитните материали; 

 Носят и ползват за състезанието: син химикал, молив и гума. 

 Изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на състезанието и се 

подписват в протокола за дежурство. 

 Получават от квестора комплект от 4 бели листа (по един за всяка от четирите задачи) за 

белова и 4 карирани листа за чернова. 

 Попълват на всеки от белите листи посочените реквизити - номер на задача, клас, три 

имена, училище и град.  

2. По време на състезанието учениците: 
 

 Пишат със син химикал върху предоставените им листове. 

 Не ползват коректори, справочници и мобилна комуникационна техника (предават 

изключените си мобилни телефони на квестора и си ги получават от него след като предадат 

писмената си работа, непосредствено преди окончателното напускане на залата). 

 Всяка задача решават на отделен лист, надписан със съответния й номер. 

 Не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното провеждане на 

състезанието. 

 Не подсказват и не преписват. 

 Не напускат залата по-рано от един час след началния час на състезанието. 

 



 

 
3. След приключване на състезанието, ученикът: 

 
 Предава на работното си място писмената си работа с всички получени листове, подредени 

по задачи, белова и чернова.  

 В негово присъствие квесторът зачертава със знак „Z” празните места /редове/ и празните 

листи, скопчава ги по задачи с кламер. 

 Подписва се в протокола за дежурство. 

 Получава от квестора мобилния си телефон и напуска залата и сградата на училището без да 

вдига  шум. 

 
 
 


