
Изискания към студентите за провеждане на дистанционен изпит по химия 

 летен семестър 2020/2021г. 

 

Изпитът по химия за студенти I-ви курс специалност дентална медицина ще се 

проведе  чрез тест, като се използва  платформата Office 365 и приложенията MS Teams, 

MS Forms.   

 

За целта е необходимо всеки студент да разполага с: 

1. Устройство с инсталирана камера, микрофон и мрежова свързаност с параметри 

не по-ниски от 5 Mbps скорост на даунлоуд и 5 Mbps на ъплоуд https://fast.com/.  

2. Инсталиран или достъп през браузър до MS Teams. Препоръчват се последните 

версии на Google Chrome или Microsoft Edge. 

 

Указания за провеждане на изпита: 

1. Изпитът  ще се проведе от 9:00 часа на 17.06.2021г.  

2. Студентите  ще имат достъп в системата 15 минути преди обявения час, без 

достъп до материалите, за да се отстранят възможни проблеми със свързаността. 

3. По време на изпита студентите нямат право да използват клавиатура, освен ако 

не отговарят на въпрос, който изисва въвеждане на информация. 

4. По време на изпита камерата и микрофонът на всеки студент трябва задължително 

да са включени. 

5. Срещата се записва от квестора и всеки нарушил реда по време на изпита ще бъде 

отстранен. Квесторите могат да изискват от студентите да споделят съдържанието 

на екрана или да предоставят изглед от друг ъгъл към помещението. 

6. Входящият тест включва 10 въпроса с избор на 1 верен отговор. 

Продължителността му е 10 минути. За издържан се приема тест с 6 верни 

отговора. 

7. Основният тест включва 50 въпроса, от които 45 са затворени въпроси с един 

верен отговор, а останалите 5 са отворени въпроси с дълъг отговор. За правилен 

отговор на затворен въпрос се получава 1 точка, а на отворен въпрос – 3 точки. 

Максималният брой точки от верни отговори е 60.  

8. Продължителността на теста е 60 минути. Тестове, получени след това време, 

няма да бъдат оценявани. 

9. При завършване на теста студентите натискат бутона Предай/Submit. 

10. За издържан тест се приема, този който има над 60% верни отговори. 

11.  Крайната оценка  се формира на база резултата от теста и текущия контрол през 

семестъра. 

 

 

https://fast.com/

