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Съдържание
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• Преди отваряне на Safe Exam Browser

• Решаване на тест със safe Exam Browser

• След приключване на работа и затваряне на Safe Exam 
Browser



ПРЕДИ ОТВАРЯНЕ НА
SAFE EXAM BROWSER
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Отваряне на страницата на курса
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• Зареждате страницата на курса в средата за управление на 
обучението (Мудъл) и избирате връзката към защитения тест 

Връзка към теста



Зареждане на страницата на теста
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• Отваряте страницата за стартиране на теста

Ако все още нямате инсталиран 
SEB на компютъра, можете да го 

изтеглите от тук.

Можете да изтеглите 
конфигурационния файл и да 

стартирате теста по-късно.

За да стартирате теста сега, изберете 
Launch Safe Exam Browser



Потвърждаване на отварянето на SEB
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• В изскачащия прозорец потвърдете, че искате отворите теста със 
SEB

Потвърждаване отварянето на
теста със Safe Exam Browser



РЕШАВАНЕ НА ТЕСТА В
SAFE EXAM BROWSER
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Влизане в системата през SEB
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• Когато отворите SEB, ще трябва отново да въведете 
потребителско си име и парола за системата за управление на 
обучение (мудъл)

Въвеждане на потребителско 
име и парола

SEB се отваря на цял екран и 
докато е активен, нямате 

достъп до другите приложения

Излизане от SEB



Започване на теста
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• За да стартирате теста, трябва изрично да натиснете бутона 
„Започване на теста сега“

Стартиране на теста
Излизане от SEB



Въвеждане на парола
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• В случай, че тестът изисква допълнителна парола за достъп, 
въведете я в полето „Парола на теста“

Въвеждане на парола
Излизане от SEB



Решаване на теста
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• Докато решавате теста, няма да можете: 

• да превключвате активните приложения на компютъра

• да стартирате нови приложения

• да използвате десен бутон

докато излезете от SEB

Приключване на теста, 
след като отговорите на 

всички въпроси или изтече 
зададеното време



Приключване и предаване на тест
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• Тестът трябва да бъде предаден в системата

• На екрана ще се появи бутон за излизане от SEB

Предаване на теста

Излизане от SEB

Излизане от SEB



СЛЕД ЗАТВАРЯНЕ НА 
SAFE EXAM BROWSER
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Връщане към страницата на курса
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• Когато приключите работа с теста и затворите SEB, ще се върнете 
към нормална работа на компютъра



ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА 
ОНЛАЙН!

Нашият екип е до Вас!
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