
 
Национално състезание по творческо писане  

на английски език 2016 
Официални правила за състезателите 

Прочита се на състезателите предварително в деня на състезанието 
 
1. В състезанието могат да участват ученици от 6 до 12 клас, изучаващи английски език.  
 
2. Всички текстове трябва да бъдат написани на английски език. 
 
3. За всеки клас са предлагат 3 теми. Учениците избират една от трите теми, предвидена за съответния 

клас. (Те трябва да запишат темата, заедно с номера, в началото на текста.) Работите на ученици, 
избрали тема от предвидените за друг клас, ще бъдат анулирани.  
Бележка: Работите, които съдържат език на омразата (т.е. квалификации, насочени срещу хора или 
групи от хора въз основа на техния пол, етнически произход, религия, раса, сексуална ориентация, 
физически увреждания или интелектуални затруднения), ще бъдат дисквалифицирани. 

 
4. Темите се прочитат от учителя-координатор само веднъж. Те са написани и на дъската, така че 

всички ученици да ги виждат по време на състезанието. 
 
5. Учениците имат на разположение един час (60 минути) за написване на текста. Това се случва в 

присъствието на поне един квестор. Учителят-координатор не присъства в стаята, докато учениците 
пишат текстовете си. 

 
6. Стенен или друг вид часовник е поставен в стаята, така че да се вижда от всички ученици. Учениците 

нямат право да използват мобилните си телефони за проверка на часа. Учениците, които използват 
мобилни телефони, ще бъдат дисквалифицирани, а работите им - анулирани.  

 
7. Докато пишат, учениците не могат да ползват никакви помощни материали и средства, като: 

 речници 

 учебници 

 мобилни телефони и други електронни устройства 

 записки 

 разговори/съветване с други ученици  

 други 
Учениците, ползващи помощни материали и средства, ще бъдат дисквалифицирани, а работите им – 
анулирани.  

 
8. Учениците попълват формуляр за лични данни и записват името си само в него. Те не трябва да 

пишат името си върху писмената си работа. 
 
9. Учениците носят листове за писане, както и химикалка или молив. Те могат да задраскват и трият, 

ако е необходимо. Важно е текстовете да бъдат четливо написани. 
 
10. Когато квесторът информира учениците за приключване на времето за писане, те оставят 

химикалките/моливите и поставят текстовете с лице към масата. Формулярът за лични данни се 
прикачва на гърба на работата, тя се предава на квестора и ученикът може да напусне стаята. 
Учениците, които са готови преди края на определеното време, предават работата си и формуляра 
за лични данни на квестора и напускат стаята.   


