
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 

Регионално управление на образованието - Бургас 

 

 

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИТАГОР“ 

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС  - 14.05.2017 г. 
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ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ  

 

1. Преди началото на състезанието: 

1.1. явяват се в определено училище и заемат определените им места не по-късно от 8:40 

часа; 

1.2. предават на квесторите за съхранение на видно място изключената си мобилна 

комуникационна техника; 

1.3. изслушват инструктаж за работата по време на състезанието и изискванията за 

анонимност на писмената работа;  

1.4. подписват се в протокола за дежурство за проведения инструктаж; 

1.5. получават необходимите материали; 

1.6. под контрола на квесторите попълват листчето с личните си данни и го поставят в 

малкото пликче, без да го залепват. 

 

2. По време на състезанието: 

2.1. пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив, може да използват и линия, 

триъгълник, гума; 

2.2. не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна 

техника; 

2.3. не пречат на нормалното протичане на състезанието, не подсказват или не 

преписват от хартиен носител, от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни 

телефони, калкулатори, таблети и др.), от работата на друг ученик;  

2.4. не използват мобилен телефон/друго техническо средство за комуникация;  

2.5. не изнасят извън залата материали или информация за съдържанието им; 

2.6. не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на писмената работа; 

2.7. не напускат залата и училището по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час 

на състезанието; 

2.8. при работа с теста: 

а) получават теста, лист за отговори и започват работа след обявяване на началния час 

от квестора; 

б) след изтичане на времето, определено за работа, поставят листа за отговори и малкото 

пликче в хартиения плик и го запечатват;  

 

3. След приключване на състезанието: 

3.1. остават на работното си място, докато квесторът проверява за ненарушаване на 

анонимността и за  правилното попълване на листчето с лични данни; 

3.2. поставят листчето с лични данни в малкото пликче, залепват го и го поставят в 

големия плик, заедно с листа за отговори; 

3.3. залепват и големия плик, предават го заедно с черновата и теста на квестора;  

3.4.  подписват се в протокола за дежурство и напускат залата и училището. 
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