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IV клас

ТЕСТ – ИНСТРУКЦИЯ

ЗАДАЧИ - ИСТРУКЦИЯ

Този ТЕСТ съдържа 20 задачи.

Всяка от двете задачи изисква да се напишат
подробни решения.

Задачите с номера от 1. до 15. са с дадени
четири възможни отговора – А), Б), В) и Г), като
точно един от посочените отговори след всяка такава
задача е верен. В бланката за отговори срещу номера
на всяка такава задача трябва да запълните буквата на
верния според Вас отговор.
На посочения пример е избран отговор Б):
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Г

Ако по-късно решите да промените отговора си,
например на В), трябва да отбележите:

А

Б

В

Решението на всяка задача трябва да бъде
изписано само на предвидения за нея лист. При
необходимост имате право да получите допълнителен
бял лист.
Чернови не се четат!
Максималният брой точки за всяка от двете
задачи е 10.
Времето за работа по задачите – 120 минути!

Г

Това можете да направите най-много три пъти, като
накрая задължително трябва да остане точно един
запълнен и незачертан отговор.
Задачите с номера от 16. до 20. са с отворен
отговор, който трябва да получите, като решите
задачата. В бланката за отговори срещу номера на
всеки такъв въпрос трябва да напишете четливо
само верния според Вас отговор.
Ако искате да промените някой от тези пет отговора,
зачертайте вече написания отговор и под него
напишете новия отговор.
Всяка задача с номер от 1. до 15. при верен
отговор ще Ви донесе 1 точка.
Всяка задача с номер от 16. до 20. при верен
отговор ще Ви донесе 2 точки.
Не се отнемат точки за грешен отговор.
Не се дават точки за непопълнен отговор.
Максималният брой точки от теста е 25.
Не се разрешава използването на никаква
изчислителна техника.
Времето за работа по този ТЕСТ е 60 минути!

Пожелаваме Ви успех!

