
 

 

 
УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – ГР. БУРГАС 

О Р Г А Н И З И Р А 

ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ  

ПО ОБЩЕСТВЕНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ  

ОТ III – VI КЛАС, 

ПО ПОВОД 11 МАЙ ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ  
 

ПОД НАСЛОВ: 

 

 

Регламент 

I. Общи условия: 
 

1. Дата на провеждане: 

• Състезанието ще се проведе на 11 май 2020 г. (понеделник) като актуална информация 
ще се публикува на интернет страницата на училището -  
www.elinpelin-burgas.com  
от 9:00 часа за ученици от III клас с време за работа – 45 минути ; 
от 11:00 часа за ученици от IV клас с време за работа – 45 минути; 
от 13:00 часа за ученици от V клас с време за работа – 45 минути; 
от 15:00 часа за ученици от VI клас с време за работа – 45 минути. 
 

2. Място на провеждане - Състезанието ще се проведе в облачната система на Microsoft 
Office 365, чрез приложенията MS Teams и SharePoint.  

3. Формат:  

• ІІІ клас – 30 задачи, от които 27 тестови и 3 с отворен отговор; 
• ІV клас – 30 задачи, от които 27 тестови и 3 с отворен отговор; 

• V и VІ клас – 30 задачи, от които 27 тестови и 3 с отворен отговор. 
за III и IV клас - тестът съдържа въпроси и задачи върху изученото учебно съдържание 
по Човекът и обществото и Човекът и природата.  

„ Силата на Знанието “  

 



 

 

В Приложение 1 е посочено конкретно учебното съдържание в изучаваните учебни 
предмети. 
за V и VI клас – тестът съдържа въпроси и задачи върху изученото учебно съдържание 
по История и цивилизация, География и Икономика, Човекът и природата.  
В Приложение 1 е посочено конкретно учебното съдържание в изучаваните учебни 

предмети. 

II. Конкретни условия: 

1. Регистрация –  Участието е без такса за участие.  

Всеки участник се регистрира посредством електронна форма в системата с личния си 
акаунт към домейна на МОН edu.mon.bg в срок до 7.05 - до 10 часа. Входът в системата се 
осъществява през персонален компютър или лаптоп. 

2. Правила за провеждане и оценяване  

• Тестовете се разработват от комисия от преподаватели в ОУ „Елин Пелин“ гр. Бургас; 

• Всеки въпрос се оценява с определен брой точки според трудността, като при грешен 
отговор не се отнемат точки; 

• Състезанието се провежда в един кръг; 

• Оценяването на постиженията на учениците се извършва от комисия за проверка и оценка, 
която съставя протокол с резултатите; 

• Скалата на оценяване е следната: 

Максимален брой точки - 60. 

Минимален брой точки – 20. 

3. Резултати – резултатите от състезанието ще бъдат обявени на интернет сайта на  училището 
www.elinpelin-burgas.com до 1 /една седмица/ след датата на провеждане.  

За публикуване на имената на децата ще се изисква декларация от родител.  

4. Награждаване – Всички участници в състезанието получават грамота за участие. 

III.Заявки и срок за записване 
Заявкaта за участие в електронен формуляр съдържа ( потребителско име към @edu.mon.bg, клас, 
училище). 

• След регистрацията в формуляра на 7.05.2020 г. до 10:00 ч., ще бъдат изпратени на пощата на 
участниците и на училището в което учат, кодове за присъединяване към екип за всеки отделен 
клас. Необходимо ще е да се разпратят до учениците в срок до 8 май включително, за да може 
да се присъединят.  

http://www.elinpelin-burgas.com/


 

 

• След като се присъединят всеки един ученик, ще има възможност да попълни примерен тест. 
 

    Срок за записване от 29.04.2020 г. до 7.05.2020 г. ( до 10 часа ) включително. 
За въпроси, моля пишете на e-mail: elinpelin.bs@gmail.com 
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