Уважаеми колега,
Преди да инструктирате учениците, спокойно им обяснете, че предстоящата работа не
се различава съществено от всичко, което правят в часовете.
Уточнете, че имат право да напускат класната стая за кратко време само при
необходимост, като оставят всички материали на работното си място.
Напомнете изискването всички ученици да пишат само със син цвят.
За теста по математика припомнете на учениците да подготвят предварително
чертожните си инструменти и им раздайте по един лист (кариран или с редове) за чернова.

Преди да започне работата с теста, запознайте учениците със следните инструкции за
попълване на тестовата бланка:
1. Тестът съдържа въпроси от изученото учебно съдържание.
2. Прочетете внимателно условията на задачите, преди да пристъпите към определяне
на отговор.
3. Всеки въпрос има по три отговора, от които само един е верен. След като сте
сигурни, че сте разбрали правилно въпроса, изберете най-подходящия отговор и
оградете буквата пред него.
4. В случай, че сте допуснали грешка при отбелязването на верния отговор, може
еднократно да направите поправка, като зачертаете оградената буква със знака „Х”,
и отново да оградите буквата пред верния отговор.
5. За решаване на теста имате 1 учебен час. Не отделяйте прекалено много време на
задача, която ви се струва трудна. Върнете се на нея по-късно, ако ви остане време.
6. Върху работния лист пишете четливо! Ако е необходимо да правите изчисления за
някои от задачите по математика, използвайте допълнителния лист за чернова. На
черновата отбелязвайте номера на задачата, по която извършвате пресмятанията.
7. Преди да предадете писмената си работа, проверете внимателно отговорихте ли на
всички въпроси!
Уважаеми колега, докато обяснявате на учениците как да отбелязват отговорите,
напишете на дъската примери за ограждане на верен отговор и за зачертаване на
грешен отговор.

След като сте инструктирали учениците от класа, раздайте бланките с тестове.
Запишете на класната дъска началото и края на учебния час. Времето за писмена работа
на учениците се отчита, след като е направен инструктажът на учениците.
Уведомете учениците, че ще работят самостоятелно, без да разчитат на Вашата помощ
при попълването на отговорите.
Пожелаваме успех!
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Уважаеми колега,
След като получите от квестора текста за диктовката, прочетете го на
учениците без коментар. Четете отчетливо и с нормалното за възможностите на
класа темпо.
След първия прочит на текста продиктувайте всяко изречение по смислови
части.
Когато учениците са записали целия текст, прочетете го отново, за да може
всеки да си направи проверка.
Пожелайте успех на учениците си!

