
          Зала № ................... 

 

ИНСТРУКТАЖ  ЗА  УЧЕНИЦИТЕ  В  СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ  ЗАЛИ 

за Общоградски преглед на знанията по математика 

 

Учениците са длъжни: 

 

1. Преди началото на прегледа: 

 Да се явят в състезателните зали не по-късно от 8,45 ч.; 

 Да носят документ за самоличност (лична ученическа карта или бележник) и 

да го представят на квестора за удостоверяване на самоличността си; 

 Да носят “талона на кандидата” с входящия (изходящия) си номер; 

 Да носят за състезанието химикали, моливи, гума, пособия за чертане, така 

че да не заемат такива от другите състезатели по време на прегледа; 

 Да заемат определените им от квесторите места; 

 Да изслушат инструктаж за правата и задълженията си по време на прегледа 

и изискванията за анонимност; 

 Да получат необходимите работни материали: листи, голям и малък плик с 

листче за трите имена и входящ номер, тема със задачи; 

 Да прегънат 8 колони за поле на листовете, необходимо за скопчаването им; 

 

 

2. По време на прегледа: 

 Да пишат със син химикал и чертаят със син химикал или черен молив; 

 Да не ползват цветни химикали и моливи, коректори, калкулатори, 

математически справочници и мобилна комуникационна техника; 

 Да не шумят, да не преписват, да не подсказват или извършват други 

действия, които нарушават нормалното протичане на прегледа; 

 Да не поставят никакви знаци, които могат да нарушат анонимността на 

писмената работа; 

 При доказан опит за преписване, подсказване или други, нарушаващи реда 

действия, състезателите се отстраняват от прегледа; 

 Да не напускат състезателната зала до 1 час след началото на прегледа, 

освен в изключителни случаи; 

 Времето за работа е 210 минути, означени с начало и край върху черната 

дъска. 

 

 

3. След края на прегледа: 

 Да предадат на квестора на работното си място всички листове от 

писмената си работа, като под негов контрол собственоръчно впишат трите си 

имена и входящия си номер върху листчето от малкия плик, запечатат плика и го 

поставят в големия плик заедно с писмената си работа, след което запечатват и 

големия плик. 

 Могат да получат задачите от състезателната тема само ако предадат 

писмената си работа, не по-рано от 150 минути след началото на прегледа и ако 

не са писали или означавали част от решенията си върху нея. 


