
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  

В ОБЩИНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО 
СЪСТЕЗАНИЕ  „АКАДЕМИК ГЕОРГИ 

НАДЖАКОВ“ 
 

Уважаеми Директори, 

 На 21.06.2021 г. (понеделник) от 9.00 часа в сградата на ОУ „Евлоги 

Георгиев“, гр. Дупница ще се проведе Общинско математическо състезание 

„Академик Георги Наджаков“, което има за цел откриването на млади 

математически таланти и амбициозната идея да стане традиционно.  

Общинското математическо състезание е за ученици от I (първи) до VI 

(шести)клас с продължителност  120 минути.  

Всяка състезателна тема включва 15 тестови задачи с избираем отговор.  

Задачи от 1 до 5 са по учебната програма за общообразователната подготовка, а 

задачи от 6 до 15 от разширената и допълнителната подготовка.  

Задачи 1-5 се оценяват с 2 точки за верен и по 0 точки за грешен или 

непопълнен отговор, задачи 6-10 се оценяват с по 3 точки за верен и 0 точки за 

грешен или непопълнен отговор , задачи 11-15 се оценяват с по 5 точки за верен и 

0 точки за грешен или непопълнен отговор. Максималният брой точки е 50. 

 Извън класирането може да има една или две задачи с отделна награда. 

 Когато броят на участниците от училище в община Дупница е поне 12, то 

участва в съревнование „Комплексен победител“ (критерият е средно 

аритметично от точките на всички участници). 

 В комисията за проверяване е желателно да вземат участие по един учител 

от поне три различни училища.  

 Всяка година различно училище ще бъде домакин на състезанието на 

ротационен принцип. 

 Начало на състезателния ден – 09:00 часа край 11.00 часа. 

 Награждаването ще бъде от 14.30 часа в Заседателната зала на Община 

Дупница. 

 Общинското математическо състезание „Акад. Георги Наджаков“ е 

БЕЗПЛАТНО за всички участници. В състезанието могат да участват и ученици I-VI 

клас и от други общини.  

 Записване за участие: до 17 юни 2021 г. в Община Дупница, III етаж, стая 52 

или на имейл: prosveta_dupnitsa@abv.bg.  

Допълнителна информация може да получите на тел.0879523496.  
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