
 

Национална олимпиада по информационни технологии 
7-9 май 2021 

 

 

Указание и инструктаж за провеждане на теста 

 

Инструктаж за организаторите 

Всички ученици, участващи в олимпиадата по ИТ, се явяват на онлайн тест, според 

съответната състезателна група: V-VII клас, VIII-X клас и XI-XII клас. Отговорниците във всяко 

училище-координатор получават от националната комисия списък на всички ученици от 

съответната област, допуснати за участие в теста за съответната състезателна група.  

Тестът се провежда в рамките на един астрономически час едновременно от всички 

участници, от 9:00 до 10:00 на 8 май 2021 г. Желателно е учениците да заемат местата си в 

залите до 8:30, за да имат време да изпълнят всички предварителни дейности.  

Отговорниците за училища изготвят предварително разпределение на учениците в 

наличните компютърни зали и следят за неговото спазване по време на теста. В деня на 

провеждането на теста разпределението на учениците по зали се поставя на видни места 

на входа на училището и пред всяка зала, където ще се провежда тест. Списъците трябва да 

са налични най-късно в 8:00 на 8 май 2021 г. Всеки квестор разполага с квесторски протокол, 

съдържащ списък на учениците за залата, за която отговаря.  

Отговорниците по училища разполагат със списък с имена и пароли за всеки ученик, 

получени от националната комисия. Те изготвят предварително отделни листчета с 

потребителското име за вход в системата и паролата на всеки ученик, поставени в малко 

пликче, надписано с имената на съответния ученик. Квесторите трябва да предадат 

пликчето на всеки ученик, след като ученикът се е удостоверил и заел определеното му 

място в залата. Ученикът потвърждава получаването чрез подпис в квесторския протокол.  

Във всяка зала трябва да има поне по един квестор, който следи учениците да спазват 

правилата за работа и да не използват никакви помощни средства (мобилни телефони, 

умни телефони, таблети, умни часовници, калкулатори, други помощни материали и 

ресурси на хартиен или електронен носител). Квесторите трябва да осигурят такова 

разположение на учениците в залата, което да не позволява преписване и обсъждане 

между тях, и да отговаря на необходимите медицинско-санитарни условия, съгласно 

заповедта на МОН и противоепидемиологичните мерки.  

Квесторите трябва да проверят всеки ученик с документ за самоличност и да 

гарантират участие само на допуснатите до финалния кръг ученици. За тази цел: 
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1.  Допускат в залата само участници, които са в предоставения им списък (като ги 

отбелязват в него), и след удостоверяването им с документ за самоличност 

(ученическа лична карта, ученически бележник, лична карта или шофьорска книжка). 

2.  Следят участниците да се разполагат на обособените места в залите в съответствие 

с правилата за безопасност и сигурност.  

Квесторите инструктират участниците да изключат мобилните си телефони (до 

окончателното им излизане от училището-координатор), да изнесат на специално 

приготвени маси всичко, което носят със себе си, и да не оставят при себе си абсолютно 

никакви предмети, освен химикал. Не се допуска излизане от залата по време на теста (ако 

ученик излезе, предава окончателно работата си). Всякаква комуникация (директна или 

чрез електронни средства) както между учениците в залата, така и с външния свят, е 

абсолютно забранена. Допуска се единствено комуникиране с квестора при възникване на 

технически проблем.  

Квесторите раздават на всеки ученик по един работен лист, подписан от квестора. 

По време на теста квесторите трябва внимателно да следят да не се използват 

нерегламентирани ресурси или методи за комуникация от участниците. 

След приключване на теста, ученикът предава обратно пликчето с потребителското 

име и паролата си, както и работните листа на квесторите, които му връщат всички приети 

за временно съхранение предмети и отбелязват часа на предаване на всеки участник в 

квесторския протокол.  

Квесторите следва да предупредят учениците, когато остават 5 минути до изтичане на 

времето, че трябва да се ориентират към предаване на теста в системата. Също така да ги 

информират, че ако времето им изтече, системата автоматично ще приеме попълнените до 

момента отговори.   

След като и последният ученик е напуснал залата, квесторът предава на отговорника 

на залата всички малки пликчета и квесторския протокол с подписите на учениците и 

отбелязаните начален час и час на приключване на работата за всеки ученик.  

В случай на проблеми или въпроси от страна на учениците, квесторите уведомяват 

отговорника на зала, който решава какво да се предприеме. Всички отговорници на зали 

участват в онлайн BigBlueButton (BBB) сесия в рамките на системата Мудъл, заедно с 

членове на националната комисия. Те поставят на националната комисия за решаване 

всички възникнали въпроси и проблеми, които са извън тяхната компетентност, а след 

отговор/разрешаване предават необходимата информация на квесторите и учениците.  

След приключване на теста в училището, отговорниците за училището организират 

сканиране и изпращане на всички налични квесторски протоколи на националната 

комисия. 
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Инструктаж за участниците 
 

 Всеки ученик има право да влезе в съответната компютърна зала, в която е 

разпределен, поне тридесет минути преди началото на теста, но не по-късно от 5 минути 

преди започването му. След обявяване на началото на състезателния тест, ученикът: 

1. Стартира браузър (например Google Chrome или Mozilla Firefox) и се идентифицира в 

системата Мудъл с името и паролата, получени от квестора. 

2. Започва работа по теста. 

В случай на проблем или неясна ситуация, ученикът може да вдигне ръка и да изложи 

проблема си пред квестора.  

Учениците нямат право да напускат залата по време на теста. 

За предаване на теста участниците трябва да натиснат бутона „Предаване на всичко и 

приключване“. 

След изтичане на времето за теста, преди напускане на залата, всеки участник трябва 

да е предал теста в Мудъл и да бъде отбелязан в квесторския протокол, че е приключил, 

както и час на приключване. 
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Указание  

за решаване на тест в онлайн системата на НОИТ с безопасен браузър 
 

 
1. В браузър (например Google Chrome или Mozilla Firefox) заредете страницата на онлайн  

системата на НОИТ (Мудъл): https://test.edusoft.fmi.uni-sofia.bg (1) и въведете своето 
потребителско име и парола за достъп (2). 

 

 

 

2. От менюто Табло изберете курса с тест за съответната категория, например „Тест, 5-7 

клас“ (3). 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

https://test.edusoft.fmi.uni-sofia.bg/
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3. Когато влезете в курса за решаване на теста, изберете дейността за тест, например 

„Тест, 5-7 клас“ (4). 

 

 

4. Системата ще Ви предупреди, че този тест изисква Safe Exam Browser. Изберете бутона 

“Launch Save Exam Browser” (5). 

 

 

5. В изскачащия прозорец потвърдете отварянето на теста със Safe Exam Browser (6) или (7) 

 
Google Chrome 

 
Mozilla Firefox 

 

(4) 

(5) 

(6) (7) 
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6. Безопасният браузър (Safe Exam Browser) ще се отвори на цял екран и ще направи 

недостъпни всички останали стартирани приложения на компютъра. Автоматично ще 

зареди началната страница на системата и ще поиска да се въведе отново 

потребителското име и паролата за достъп до онлайн системата на НОИТ (Мудъл). 

 

7. Тестът ще бъде достъпен за стартиране на 8 май 2021 в 9:00. Ако сте заредили 

страницата предварително, необходимо е да я презаредите (refresh/reload). За 

стартиране на теста натиснете бутона „Започване на теста сега“  (8). 

 

 

 

(8) 
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8. Ще бъдете предупредени за времевия лимит на теста, изберете „Започване на опита“ 

(9), за да се отвори самият тест. 

 

 

9. Навигацията в теста е еднопосочна от първия към последния въпрос, т.е. НЕ можете да 

се връщате към въпроси, на които вече сте отговорили или сте пропуснали, минавайки 

нататък. 

 

10. Преминаването към следващ въпрос става с натискане на бутона „Следваща страница“ 

(10). 

11. Тестът трябва да бъде предаден ПРЕДИ изтичане на времето, показано в червеното каре, 

като „Оставащо време“ (11). 

12. За да бъде предаден успешно тестът, трябва да се натисне бутонът „Предаване на 

опита“ (12), намиращ се на страницата на последния въпрос, или да се избере връзката 

„Приключване на опита…“ (13) от карето за навигация, ако искате да приключите опита 

преди това.  

(9) 

(10) 

(11) 
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13. Приключването на опита води към обобщаващ екран, който показва на кои въпроси е 

отговорено и на кои не е: 

 

14. При натискане на бутона „Връщане към изпълнението“ (14), системата ще зареди 

страницата на последния въпрос от теста, на който е спряло изпълнението. Ако 

изпълнението на теста е стигнало до последния въпрос на теста и е използван бутона 

„Предаване на опита“, системата ще отвори страницата на последния въпрос от теста. 

15. Натискането на бутона „Предаване на всичко и приключване“ (15) организира 

финализирането на предаването на теста. 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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16. Системата ще поиска потвърждение за предаването. Трябва да се натисне отново 

„Предаване на всичко и приключване“. 

 

 

17. Когато решението на теста е предадено успешно, системата ще зареди началната 

страница на теста: 

 

18. За излизане от безопасния браузър (Safe Exam Browser) се използва бутонът в долен 

десен ъгъл  или клавишната комбинация Ctrl-Q . 

 


