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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ  

ПО „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“  

ЗА СТУДЕНТИ ПО „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“, I-ви курс /български език/ през 

зимна изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. 

 

Изпитът ще се проведе чрез системите Office 365, Teams и Forms.  

За видеонаблюдението по време на изпита ще се използва MS Teams.   

Резултатите ще бъдат обявени до една седмица след изпита в Teams в екипите за провеждане 

на практически упражнения по Компютърна техника. 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  

• компютър с включена камера и включен микрофон през цялото време на изпита.  

• мрежова свързаност не по-ниска от 5 Mbps download и 5 Mbps upload (проверка на 

скоростта: тук) 

• достъп до MS Teams чрез инсталирано приложение или през браузър. При използване 

на браузър препоръчваме последните версии на Microsoft Edge или  Google Chrome. 

 

МЯСТОТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА  

В MS Teams - екип Компютърна техника (ИЗПИТ). 

 

ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ  

Началото на изпита е в 09:45 часа (българско време) на 10.01.2022 г. (понеделник).  

Трябва да сте онлайн 15 минути преди началото на изпита!   

Изпитът ще бъде под формата на тест и ще включва 40 въпроса.  

Времето за работа е 30 мин. При изтичане на зададеното време, изпитната ви работа не може 

да бъде приета в системата и оценена, затова трябва да натиснете бутона „Предай“ ПРЕДИ 

това време да е изтекло. Екзаминаторът ще ви напомни, че времето за предаване 

наближава.        

В изпита се съдържат: 

• 25 бр. затворени въпроси с един верен отговор от типа - вярно/невярно твърдението; 

https://fast.com/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://aka.ms/mstfw
https://www.microsoft.com/edge
https://www.google.com/chrome/
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• 10 бр. затворени въпроси с един верен отговор от типа - избор измежду 3 възможности; 

• 5 бр. затворени въпроси с един верен отговор от типа - избор измежду 4/5 възможности. 

Отговорите се посочват директно в интерактивните полета на теста. Чрез бутони 

нагоре/надолу или можете да разлиствате теста без да сте ограничени в броя на повторенията 

или посоката.   

За правилни отговори на въпроси от тип: 

• получавате 1 т. за въпроси от типа - вярно/невярно твърдението; 

• получавате 2 т. за въпроси от типа - избор измежду 3 възможности; 

• получавате 3 т. за въпроси от типа - избор измежду 4/5  възможности. 

Максималният брой точки от верни отговори е 60.  

Скалата за оценяване: 

• Слаб (2) - при резултат до 29 точки включително;  

• Среден (3) – от 30 до 34 точки включително; 

• Добър (4) - от 35 до 44 точки включително; 

• Мн. Добър (5) - от 45 до 54 точки включително; 

• Отличен (6) – от 55 до 60 точки включително. 

 

Критерии за допускане: да е дадена заверка от водещия преподавател на практическите 

упражнения. 

Критерии за оценяване: теста да е приключен и предаден в системата преди изтичане на 

предвиденото време. 

Критерии за анулиране: при установени опити за измама. 

 

ВАЖНО!   

Уверете се, че сте влезли в ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ СИ АКАУНТ преди самия изпит! 

• във Forms в браузъра на адрес: https://forms.office.com 

• в Teams в настолното приложение или в браузъра на адрес: https://teams.office.com 

• включете микрофоните и камерите на Вашите устройства! 

 

ВНИМАНИЕ: трябва да ползвате институционалния акаунт, получен от Университета. В 

противен случай няма да бъдете допуснати до теста и отговорите Ви няма да бъдат записани 

в системата.   

При ползването на акаунт, различен от вашия институционален акаунт, изпитът няма 

да бъде зачетен за положен! 

 

https://forms.office.com/
https://teams.office.com/

