
 

СЪСТЕЗАНИЕ „ МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС 

15.05.2021 г. 

Преди започване на състезанието ученикът:  

 Влиза в сградата на училището с маска на лицето, без струпване на входа и при спазване на 

дистанция от 1,0 – 1,5 м. Преминава през дезинфекция на ръцете. 

 Влиза в изпитната зала с поставена маска, а по желание – и с ръкавици, като показва на 

квестора документ за самоличност със снимка.  

 Заема персонално определеното му работно място не по-късно от 8:40 часа (двадесет минути 

преди началото на състезанието). 

 Носи химикалка, която пише син цвят, молив, гума и линия. Може да носи и лични средства за 

дезинфекция. 

 Изключва изцяло всички средства за комуникация и електронни устройства и заедно с документа 

за самоличност ги прибира в личната си чанта. 

 Получава от квестора в залата: голям хартиен плик, среден по големина бял плик, малък бял 

плик, бланка за отговори на Модул-1, лист за решението на задача 1 от Модул-2, лист за решението на 

задача 2 от Модул-2 и три карирани листове за чернова. 

 Под контрола на квесторите попълва личните си данни в идентификационната бланка, намираща 

се в долния край на бланката за отговори на Модул-1. 

 Подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в потвърждение на това, че е 

запознат с настоящия инструктаж, в т.ч. с изискванията за анонимност на изпитната работа. 

 Състезанието е с продължителност от общо три астрономически часа и се провежда на две части: 

Модул-1 с продължителност 60 минути и Модул-2 с продължителност 120 минути. 

 При провеждане на състезанието няма почивка между Модул-1 и Модул-2. След изтичането на 

времето за работа по задачите от Модул-1 ученикът няма право да се връща и да работи по бланката за 

отговори на Модул-1. 

 Модул-1 на състезанието е анонимен и отговорите се попълват на определена за целта бланка, 

която след приключване на определеното време се поставя в средния по големина бял плик. 

 Модул-2 на състезанието е анонимен, като всяка задача се решава на определения за нея лист. 

 По време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника, комуникационна 

техника, други технически средства или математическа литература. 

 Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват, като ученик не може да получи точки за 

решения, написани върху чернови. 

 

По време и след приключване на състезанието ученикът: 

 Получава от квесторите в залата листове с условията на задачите. 

 Има право да нанасят означения или да прави изчисления по задачите върху получените листове 

с условия на задачите, но всичко, което смята, че оценителите трябва да прочетат и оценят, трябва да 

пренесе на определените за целта бланки (листове). 

 Не ползва химикали, пишещи различно от син цвят, цветни моливи или маркери, коректори, 

калкулатори и мобилна комуникационна техника.  

 Не пречи на нормалното протичане на състезанието, не подсказва или не преписва от хартиен 

носител, от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.), 

от работата на друг ученик.  

 Не изнася извън залата състезателната тема или информация за съдържанието на задачите. 

 Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.  

 Не напуска изпитната зала по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на състезанието. 

 Има право да получи допълнителни листове за белова или чернова. 

 

След изтичане на времето, определено за работа ученикът: остава на работното си място, след 

проверка от квестора за правилното попълване на личните си данни, залепва малкото пликче и заедно със 

средния бял плик, в който е поставена попълнената бланка с отговори от Модул-1 и бланките с решенията 

на задача 1 и задача 2 от Модул-2, ги поставя в големия хартиен плик, след което залепва и големия плик, 

предава го на квестора и се подписва в протокола за дежурство. 


