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РЕГЛАМЕНТ  

за организиране и провеждане на математически турнир  

„МАТЕМАТИК НА ГОДИНАТА“ 
 

 

Математическият турнир се организира за всички ученици от 8 до 12 клас на 

ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра. Целта на турнира е: 

 да се предостави възможност за изява на ученици със задълбочени знания и 

придобити умения по математика;  

 да осигури условия за проверка и оценка на постиженията на учениците и 

формиране на увереност при участието им в състезателни прояви;  

 да провери постигането на ДОИ за учебното съдържание и целите на обучение 

по математика; 

Турнирът се провежда на два кръга. В първия кръг участват всички желаещи 

ученици. До втори кръг се допускат тези, които са събрали най-малко 25 точки. 

Първият кръг се провежда последният четвъртък на месец ноември, а вторият - 

последния четвъртък на месец април. 

Форматът в първия кръг на турнира е тест, който съдържа 10 задачи по 

математика от три вида: 

•От 1 до 5 задача включително са задачи със структуриран отговор с четири 

възможни отговора, от които само един е верен.  

•От 6 до 8 задача включително са задачи със свободен отговор, който се поставя 

на мястото му в текста на задачите. 

•За задачи 9 и 10 е необходимо да се изпишат пълните решения. 

Задачите от 1 до 5 включително се оценяват с 3 точки, задачите от 6 до 8 

включително се оценяват с 5 точки, а задачи 9 и 10 се оценяват с 10 точки. 

Във вторият кръг учениците работят по тема, която съдържа 4 задачи, на които 

се изисква се пълното решение. Всяка задача се оценява с 10 точки. 

Продължителността на състезанието е 60 минути. 

Не се разрешава използването на калкулатори. 

Класирането се извършва по брой решени задачи (точки). При равен брой точки 

по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за 

решаването на задачите. 

Класирането се извършва отделно за всеки кръг 

Присъждат се следните награди: 

За първият кръг всеки участник получава сертификат за участие, в който се 

посочват броят точки, присъдени от комисията. Във втори кръг наградите са следните: 

ПЪРВО МЯСТО –грамота и предметна награда 

Резултатите на учениците ще се публикуват до три дни след проверката на 

писмените работи в сайта на училището.  

Желаещите могат да разгледат писмените си работи в зам. дирекцията на 

училището. 
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Техническата организация и задачите за турнира се подготвят от комисии, 

назначени със заповед на Директора на гимназията. Писменните работи се проверяват 

от комисия, назначена също от Директора. 

Провеждането на математическият турнир се осъществява с любезната подкрепа 

и съдействие на училищното ръководство и училищно настоятелство. 

 

 


