
ИНСТРУКТАЖ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО  

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС  

В 

 НГДЕК „СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“ 

 

 

• Допускането на ученици в сградата започва в 8.45ч. 

• Учениците трябва да заемат местата си най-късно 15 мин. преди 

началото на изпита. 

• Учениците, по предварително обявен график, в зависимост от 

входящия им номер, влизат в сградата на НГДЕК през един от двата, 

обособени за целта, входа. 

• При влизане в сградата учениците са с маска и/или предпазен шлем, 

по желание ръкавици. 

• Дезинфекцират ръцете си на посочените места. 

• Показват на квестора входящия си номер и ученическа лична карта 

• Заемат мястото си в класната стая. 

• Прибират телефоните си и други електронни устройства (таблет, 

смарт часовник) в предоставен им от квестора прозрачен плик. 

• Дават на квестора служебна бележка за редовен ученик, получена от 

настоящото училище. 

• Изслушват инструктаж за провеждане на изпита от квестора. 

• Получават изпитен комплект, който се състои от голям бял плик, 

малък бял плик, идентификационна бланка и листове за чернова. 

• Преди началото на изпита попълват идентификационната бланка, като 

вписват в нея трите си имена и входящия номер. 

• Прибират идентификационната бланка в малкия бял плик, залепват 

плика и го прибират в големия бял плик. 



• След изтегляне на изпитния вариант, неговото размножаване и 

раздаването му, учениците започват работа. 

• НЯМАТ бланка за отговори, работят директно върху изпитния 

вариант. 

• Учениците пишат с черна или синя химикалка, могат да използват 

молив и гума, ако сметнат за нужно. 

• Задачи, написани САМО с молив – НЕ се зачитат. 

• След приключване на работа по изпитния вариант учениците го 

прибират в големия бял плик. 

• С вдигане на ръка уведомяват квестора, че са готови. 

• Заедно с квестора залепват големия бял плик, в който са сложили 

изпитния вариант, малкия бял плик с идентификационната бланка и 

листовете за чернова. 

• Предават работата и напускат сградата. 


