
  
  
  
  
  

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕТТОО,,  ММЛЛААДДЕЕЖЖТТАА  
  ИИ  ННААУУККААТТАА  

  
ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ГГИИММННААЗЗИИЯЯ  

„„ВВААССИИЛЛ  ЛЛЕЕВВССККИИ””  
ГГООРРННАА  ООРРЯЯХХООВВИИЦЦАА  

  
ННААЦЦИИООННААЛЛННОО  ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕ  

„„ННААЙЙ--ДДООББЪЪРР  ТТЕЕХХННИИКК  ВВ  ММААШШИИННООССТТРРООЕЕННЕЕТТОО””  ––  22001155  ггооддииннаа  
 
 

УУ  КК  АА  ЗЗ  АА  НН  ИИ  ЯЯ        ЗЗ  АА        РР  АА  ББ  ОО  ТТ  АА  
  

УУВВААЖЖААЕЕММИИ  УУЧЧЕЕННИИЦЦИИ,,  
  
  Конкурсната работа на Националното състезание „Най-добър техник 

в машиностроенето” е в две части: тест и приложни задачи. 

 На работното място на всеки ученик - участник в състезанието 

предварително са поставени: лист за отговори, кариран лист, бял лист за 

приложната задача, малък плик с бланка за попълване от ученика и голям 

плик.  

 Ученикът попълва данните си в бланката и ги поставя в малкия плик, 

без да го запечатва.  

 Участниците работят в продължение на 3 астрономически часа, след 

раздаването на материалите – изтегления вариант. 

 Един час след започването на състезанието участниците нямат право 

да напускат залата. През втория час имат право да излязат до тоалетна с 

придружител. По време на излизането нямат право на разговор с 

ръководители или други ученици. Един час преди приключване на 

определено време е забранено излизането от залата до тоалетна. 

 На черната дъска ще бъдат записани началото и края на 

състезанието. 



 След приключване на работата си, ученикът се явява при квестора с 

всички материали: запечатва пред него малкия плик, поставя всички 

материали в големия плик, лично го запечатва и го предава.  

 Тестът съдържа 40 въпроса по техническо чертане, техническа 

механика, материалознание, машинни елементи, електротехника и 

информатика. На всеки въпрос са дадени четири отговора. Само един от 

тях е верен. Правилен и пълен отговор на задача от теста се оценява с 

определения  брой точки. Неправилният отговор се оценява с 0 точки. 

 Верният отговор се отбелязва с плътна точка: 

 При грешка ученикът има право на поправка. Сгрешеният отговор се 

задрасква с Х и се нанася верния отговор с плътна точка: 

  

 Приложните задачи са 2.  

Първата приложна задача при правилно решение се оценява с 

максимален брой 5 точки.  

Втората приложна задача при вярно изпълнение и добър естетически 

вид носи максимален брой 25 точки. 

 За неспазване на критериите към приложните задачи се отнемат 

точки.  

  Максималният брой точки за състезанието е 100, от тях 70 точки са 

от теста и 30 точки от приложните задачи. 

 Абсолютно е забранено поставянето на всякакви знаци по теста, 

отговорите на теста и по приложните задачи! Забранено е попълването на 

таблицата по приложната задача! Ако комисията установи поставяне на 

знак, работата на ученика се анулира и той не участва в класирането. 

  ННаа  ввссииччккии  ууччаассттнниицции  вв  ННааццииооннааллннооттоо  ссъъссттееззааннииее  

ппоожжееллааввааммее  ууссппеехх!! 


