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ИНСТРУКТАЖ  ЗА УЧЕНИКА 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 

ППМГ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ” - БУРГАС - 12.02.2023 г. 

 

Преди започване на олимпиадата ученикът/ученичката: 

 Заема определеното му място не по-късно от 08:45 ч, като носи със себе си документ за 

самоличност със снимка, син химикал и чертожни инструменти; 

 Предава на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена 

мобилната си комуникационна техника; 

 за учениците от VІІ до ХІІ клас: 

- Получава от квестор голям бял плик и малък бял плик с малко секретно листче в него; 

- Работи на бели листи (неподпечатани): 

 Три листа за белова + три листа за чернова за учениците от VІІ клас; 

 Четири листа за белова + четири листа за чернова за учениците от VІІІ до ХІІ 

клас; 

- Изписва решението на всяка задача на отделен лист; 

- На всеки лист от черновата в горния десен ъгъл записва „чернова“; 

- Под контрола на квесторите попълва малкото секретно листче, като вписва трите си 

имена, училище, населено място, в което учи, подписва се на него и го поставя в 

малкия бял плик, без да го залепва; 

 за учениците от ІV до VІ клас: 

- Получава от квестор и работи на карирани листи, подпечатани с печата на ППМГ 

„Акад. Н. Обрешков“ – Бургас: пет листа; 

- На първия лист на писмената си работа записва: 

Национална олимпиада по математика 

Областен кръг – 12.02.2023 г. 

Име, презиме, фамилия 

Училище, град, клас 

- Изписва решението на всяка задача на отделен лист; 

 Всеки ученик задължително оставя поле от лявата страна на листите – това е полето, 

предназначено за скопчаване в папката за проверка на писмените работи; 

 Информира се от квестора за времето за работа:  

- на учениците от ІV - VІІ клас е с продължителност 4 астрономически часа;  

- на учениците от VІІІ - ХІІ клас е с продължителност 4 астрономически часа и 30 

минути. 
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По време и след приключване на олимпиадата: 

 Пише със син цвят химикалка, чертае с черен молив;  

 Не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника; 

 Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита; 

 Не подсказва и не преписва; 

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

учениците от VІІ до ХІІ клас); 

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

олимпиадата; 

 Получава задачите и започва работа след обявяване на началния час от квестора; 

 След изтичане на времето, определено за работа:  

 учениците от VІІ до ХІІ клас:  на работното си място, след проверка от квестора за 

правилното попълване на малкото листче с трите имена, училище, населено място, в което 

учи, наличие на подпис, залепя малкия бял плик и заедно с писмената си работа ги поставя 

в големия бял плик, след което залепва и големия плик, предава го на квестора и се подписва 

в протокола за дежурство; 

  учениците от ІV до VІ клас:  на работното си място, след проверка от квестора за 

правилното попълване на трите имена, училище, населено място и клас предава изпитната 

си работа на квестора и се подписва в протокола за дежурство. 

 


