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Информация затвоя тест на очи 

 

български / Bulgarisch 

Добре дошъл 

Тук   ще   намериш   подробнаинформация   относно   
теста.Днес ще проверим дневната тизрителна   острота.   
Зрителнатаострота на очите ти не е винагиеднаква. Този тест 
не измервазрителната   ти   сила,   показвасамо   дали   
актуалната   тизрителна  острота  е   повече   от70%   (Visus  
0,7).  Visus0,7 навсяко око е стойността,dкоято трябва да 
достигнеш, заможеш да подадеш документиза шофьорска 
книжка.Гледайки   в   уреда   ще   видишкръгове,   които   имат   
отвор.Трябва последователно от лявона дясно да кажеш в коя 
посокае отворът на всеки кръг.Прояви разбиране към това, че 
заплатената такса не е в зависимост от твоя резултат. Ако не 
издържиш теста, можешда посетиш и провериш силата на 
очите си при очен лекар.Съвет: отпусни се – най-лошото,което 
може да ти се случи е, чеще караш кола с очила. 

Тестът 

„Трябва да си в непосредственаблизост до уреда.“„Погледни в 
уреда –ще видишкръгове. Би ли ми казал в кояпосока е 
отворът на кръга. „„Има   кръгове,   чиито   отворгледа     
НАГОРЕ,     НАДОЛУ,ВДЯСНО,  или  ВЛЯВО  има   икръгове, 
които са с отвор ГОРЕВДЯСНО,  ГОРЕ   ВЛЯВО,  
ДОЛУВДЯСНОили ДОЛУ ВЛЯВО.За   провеждането   на   
тестатрябва да поставиш главата сина облегалката.  Ще видиш 
петреда.Първият   ред   има   четирикръга.  Втори и трети ред 
иматпо пет кръга.Четвърти и петикръг   не   са   релевантни   
затеста.За   шофьорската   книжкаса   важни   само   първите   
триреда.Важно:   при   ред   втори   итрети   всяко   око   се   
тестваотделно.За   разпознаването   навсеки кръг и отвора му 
имаш 1секунда.Тестът   може   да   бъдеповторен само след 
подобрени/одобрени лещи или очила.Задължени   сме   да   
подходимсериозно   и   професионалновинтерес сигурността 
на всичкиучастници   в   движението.   Ниенямем   контрол   
над   твоярезултат       от       теста.Средностатистически   15%   
отучастниците   не   успяват.   Моляте 
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Двете очи 

„Започваме с първи ред! Винагигледай   с   двете   очи   в   
уреда.Моля те, винаги чети в отлявонадясно. Първият ред 
тества идвете очи.Моля те, прочети ми първи ред.“ 

Дясно око 

„Сега ще тестваме дясното тиоко. Лявото е 
затъмнено.“„Прочети   ми   последователновтори и трети ред.“ 

Ляво око 

„Сега   ще   тестваме   лявото   тиоко. Дясното е 

затъмнено.“„Прочети ми втори и трети ред.“„Това е 
всичко. Тестът приключи.“ 

 

 

 

 


