
ИНСТРУКТАЖ  ЗА  УЧЕНИЦИТЕ 
 

 МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНЕ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ 

 

Преди началото на състезанието УЧЕНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ: 
 

- Да се явят  в състезателните зали не по-късно от 08.45 ч. 

- Да носят химикали, моливи, гума, пособия за чертане, така че да не заемат 

от другите кандидати по време на състезанието; 

- Да заемат определените им от квесторите места; 

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

състезанието; 

- Да получат необходимите работни материали: карирани листа за чернова, 

лист  с тема от задачи, бланка за отговори; 

 

По време на състезанието УЧЕНИЦИТЕ: 
 

- Пишат със син химикал и чертаят със син химикал или черен молив; 

- Не използват цветни химикали, моливи, коректори, калкулатори, 

математически справочници и мобилна комуникационна техника; 

- Не шумят, не преписват, не подсказват, не извършват други действия, 

които нарушават нормалното протичане на състезанието; 

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

действия, състезателите се отстраняват от състезанието; 

- Не напускат изпитната зала до 1 час след началото на състезанието, освен 

в изключителни случаи. 

- Имат право да получат при поискване допълнително карирани листи за 

чернова и/или бял лист за белова; 
 

 Учениците от І, II, III, V и VІ клас: 

 Отбелязват верните, според тях, отговори в бланката за отговори, а 

подробното описание на решението на задачата изписват на гърба на 

бланката за отговори. 

 Важно!!! Всеки верен отговор на задачи от 1 до 5 се оценява с 8 

точки, на задачи от 6 до 10 – с по 10 точки, на задачи от 11 до 15 – с по 12 

точки. За грешен отговор се отнема по 1 точка. За непопълнен отговор не се 

присъждат и не се отнемат точки. За пълно описание на последната 

ЗАДАЧА се присъждат 30 точки. 
 

 Форматът и критериите за оценяване учениците от IV клас са 

съобразени с регламента на математическото състезание „Откриване на 

млади таланти“. 
  
 Форматът и критериите за оценяване учениците от VІІ клас са 

съобразени с регламента на националното външно оценяване.  
 

Времето за работа (означени с начало и край върху учебната дъска) е: 

90 минути за І, ІІ и ІІІ клас 

180 минути за ІV, V, VІ, VІІ клас  
 

                                След края на състезанието УЧЕНИЦИТЕ: 
 

Предават на квестора бланката с отговори и раздадения допълнително бял лист 

за белова (ако са поискали такъв), на които са изписали собственоръчно трите си 

имена, класа и училището. 


