
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ 
Чл. 17. (1) Писмените конкурсни работи се проверяват и оценяват от двама проверители, независимо един от друг, по 

предварително изготвени критерии. Всеки проверител оценява поотделно всеки изпитен въпрос.  
(2) Крайната оценка се оформя като средно аритметична от оценките на двамата проверители. 
(3) При разлика в оценките по-голяма от 0,50, писмената работа се проверява и оценява от арбитър, чиято оценка е 

окончателна, с изключение на слабите оценки.  
(4) При оценка на единия проверител над 3,00, а на другия – под 3,00, писмената работа се проверява и оценява от 

арбитър, чиято оценка е окончателна 
(5) Писмена работа, върху която няма разработени теми от кандидат-студента, не се проверява и се поставя служебна 

слаба оценка. 
(6) Тестовете се оценяват компютърно. 
 Оценката на теста по биология се изчислява въз основа на броя правилни отговори чрез формула, отчитаща 

вероятността част от правилните отговори да са случайно улучени. 
Формулата има вида:  21
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където с n е означен броя на правилните отговори, а с N (в случая 50) - броя на въпросите в теста. Тестовете съдържат 
въпроси, които имат по четири отговора. Един от отговорите е правилния. 

Оценяване на кандидатстудентските тестове по биология и география 
Брой правилни 

отговори 
Шестобална 

оценка 
Брой правилни 

отговори 
Шестобална 

оценка 
 32 3,39 

0 - 14 2,00 33 3,42 
15 3,00 34 3,45 
16 3,01 35 3,49 
17 3,02 36 3,57 
18 3,03 37 3,71 
19 3,04 38 3,85 
20 3,06 39 4,00 
21 3,08 40 4,15 
22 3,1 41 4,31 
23 3,12 42 4,48 
24 3,15 43 4,65 
25 3,18 44 4,82 
26 3,21 45 5,00 
27 3,24 46 5,19 
28 3,27 47 5,39 
29 3,30 48 5,58 
30 3,33 49 5,79 
31 3,36 50 6,00 

(7) Оценката на теста по икономика се изчислява въз основа на следната таблица:   
Оценяване на кандидатстудентските тестове по икономика 
Брой правилни  

отговори 
Шестобална  

оценка 
Брой правилни  

отговори 
Шестобална  

оценка 
до 8 2,00 26 4,00 
10 2,25 27 4,00 
12 2,50 28 4,25 
13 2,50 29 4,25 
14 2,75 30 4,50 
15 2,75 31 4,50 
16 3,00 32 4,75 
17 3,00 33 4,75 
18 3,25 34 5,00 
19 3,25 35 5,00 
20 3,50 36 5,50 
21 3,50 37 5,50 
22 3,75 38 5,75 
23 3,75 39 5,75 
24 3,75 40 6,00 
25 4,00   

 



(8) Оценката (Oц) на  теста по математика се пресмята въз основа на вярно посочените отговори.  
Ако броят (n) на вярно посочените отговори e по-голям или равен на 5 (т.е. 5n ≥ ), оценката се получава по формулата: 

5
n1Оц +=  

Ако броят (n) на вярно посочените отговори e по-малък от 5 (т.е. 5n < ), то оценката е 2, т.е 2Оц = . 
(9) Оценяването на тестовете по общообразователна  подготовка и общотехническа подготовка се извършва както 

следва: 
1. Правилният отговор на всеки въпрос се оценява с 1 (една) точка. 
2. Ако не е отговорено на даден въпрос, не се присъждат и не се отнемат точки. 
3. Всяка точка от теста носи 0,16 единици от шестобалната система. Крайната оценка от теста се изчислява по формулата: 
2,00 +t.0,16 - където t е сумата на точките от теста.  

 
 
 
 
 
 
 

Оценяване на кандидатстуденските тестове по общообразователна подготовка и общотехническа подготовка  
Брой правилни 

отговори 
Шестобална 

оценка 
Брой правилни 

отговори 
Шестобална 

оценка 
от 1-6 2,00 16 4,56 

7 3,12 17 4,72 
8 3,28 18 4,88 
9 3,44 19 5,04 

10 3,60 20 5,20 
11 3,76 21 5,36 
12 3,92 22 5,52 
13 4,08 23 5,68 
14 4.24 24 5,84 
15 4,40 25 6,00 

 
Чл. 18. (1) Оценките на писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка. 
(2) След обявяване на резултатите от всеки конкурсен изпит, в тридневен срок кандидатите могат лично и след 

представяне на лична карта, да идентифицират писмените си работи и да проверят дали не е допусната техническа грешка. 
Под техническа грешка се разбира грешка при обявяването на оценките. Отстраняването на техническите грешки се извършва 
преди първото класиране. 

Чл. 19. Информация за резултатите от конкурсните изпити и класиранията може да се получи на посочените в 
справочника телефони, от информационните табла и Web страницата на ТрУ - http://www.uni-sz.bg. 
 

http://www.uni-sz.bg/

