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КОНКУРС „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ – 2014” 
ЗАЛА „ПЛОВДИВ“ Х. „МАРИЦА“ 

14 и 15 юни 2014 г. 

за ученици 2. - 6. клас  
  МАКСИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО – 240 

    КВОТИ  -   50% АКАДЕМИЯ „21 ВЕК“ И 50% ПРИЯТЕЛИ 
 

НАГРАДИ 

Всички участници в състезанието получават грамота за участие. 
Първите трима в генералното класиране получават грамоти и медали .                     
Първите три отбора в генералното класиране получават  купи и медали. 

 
 

 
 

 
Идея на конкурса: 

 

 да открива математически 
дарования; 

 да стимулира тяхното развитие; 

 да ги мотивира да участват в 
престижни математически турнири; 

 да ги обучава НА ЛЯТНО И ПРОЛЕТНО  

УЧИЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА. 
 

  
С право на участие в състезанието: 
2. - 3. клас  с над 60 % в националния 

рейтинг; 

4. - 6. клас с над 70% в националния 
рейтинг. 
http://www.academy21century.com/competitions-
2014/rating-klasirane.php 

 
 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ                                                                            
ЗА ПЪРВИТЕ ПЕТНАДАСЕТ                                                       
В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ  

75 часа обучение в школи 
„МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ “                           

на Академия „21 век”                                            
в  Пловдив или София 

 

15  часа – подготовка за  „Черноризец 
Храбър“, „Иван Салабашев“, „Европейско 
кенгуру“, „Математически звезди“. 

30 часа –- подготовка за Австралийско 
кенгуру /математика на английски език/. 
30 часа – лятна и пролетна  школи 

състезателна математика                                   
на училище сред природата  със ст. н. с. 
Ивайло Кортезов от ИМИ към БАН. 

 Финалистите  в генералното класиране, 
които нямат възможност да посещават 
школите на Академия „21век“ в Пловдив или 

София  - получат покана за включване в 
онлайн обучение. 

http://www.academy21century.com/
mailto:acad21vek@abv.bg
http://www.academy21century.com/competitions-2014/rating-klasirane.php
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МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ – 2014 

 ЩЕ БЪДАТ ИЗЛЪЧЕНИ НА БАЗАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ ЧЕТИРИ ПРЕСТИЖНИ                                     

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИРИ: 

50 % от рейтинга се формира от двата най-добри резултата от три национални 

конкурса по математика: 

 Национален турнир „Черноризец Храбър“                                   тест 

 Национален турнир „Иван Салабашев“                                       тест 
 Международен конкурс „Европейско кенгуру“                             тест 

Национален рейтинг след трите конкурса: 
http://www.academy21century.com/competitions-2014/rating-klasirane.php 

       50% от рейтинга се формира от финалния кръг „Математически звезди“ 

 МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ- 2014 г           
    10 НЕСТАНДАРТНИ ЗАДАЧИ – ОСЕМ С ОТВОРЕН ОТГОВОР И ДВЕ ЗА ОПИСВАНЕ.             

МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ – 2014 
Темите  подготвя  ст. н. с. Ивайло Кортезов  ИМИ към БАН 

 

 
I  ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА 14 ЮНИ 

 Време за работа: 2. - 6. клас  – деветдесет минути; 
 Задачите и  решенията ще бъдат качени в нашия сайт след състезанието. 

 Проверка – всяка конкурсна работа се проверява от двама преподаватели. При 
различие в оценяването, работите ще бъдат арбитрирани от ст.н.с. Ивайло 
Кортезов. 

 Класирането ще бъде публикувано в нашия сайт на 14 юни до 18.00 ч. 
 Контестации  от 18.00 до 19.00 ч. на 14 юни в х. „Марица“. 
 След 19 часа ще бъдат публикувани имената на петнадесетте финалисти във 

всички възрастови групи, които получават покана за включване в групи 
„Математически звезди“  в Пловдив и София. 

 
II  ШЕСТОБОЙ НА ЗВЕЗДИТЕ  НА 15 ЮНИ 

ЗАЛА „ПЛОВДИВ“  НА Х. „МАРИЦА“ 
                                                                              ШЕСТ ОТБОРА  - 3 / 4 КЛАС  

ШЕСТ ОТБОРА  - 5 / 6 КЛАС 

ШЕСТ ОТБОРА 2 КЛАС  - ЗАБАВНО СЪСТЕЗАНИЕ 

 Регламентът на отборното състезание ще бъде публикуван                                                             

в нашия web сайт на 31 май. 
 Максимален брой участници в отбор – шест. 

 Отбори 3/4 клас  –  равен брой участници от трети и четвърти клас.                
За всеки клас са предвидени задачи в състезанието.  

 Отбори 5/6 клас  –  минимум двама петокласници в отбор. 

 Финалистите в генералното класиране с квота Приятели на Академия „21 век“ 
получават покана да участват в отборното състезание на 15 юни. 

http://www.academy21century.com/competitions-2014/rating-klasirane.php
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 Академия „21 век“ участва в състезанието с по два отбора в 3/4 и  5/6 клас. 

 Регламентът на състезанието позволява предварителна регистрация на  два 
отбора с  квота Приятели на Академия „21 век“ в 3/4 и  5/6 клас . 

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО 
1. До 20 май се  приемат заявки за участие на нашата електронна поща. 

2. На 21 май ще бъдат публикувани  имената на поканените за състезание с квота 
„Приятели на Академия „21 век“ /по реда на класиране в националния рейтинг/.            
3. До 30 май всички  поканени да участват в състезанието трябва да преведат по банков път  

дарение на стойност 15 лв. за фонд „Талантливо дете” на СНЦ „НИДЕ. 
Участниците с квота ПРИЯТЕЛИ НА АКАДЕМИЯ „21 ВЕК“  ще получат талоните си преди 
състезанието. 

4. От 15 до 20 май в офиса на Академия „21 век“   се записват за състезанието участниците  с 
квотата   НА АКАДЕМИЯ „21 ВЕК. 

ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ 2013 год. / 40 ДЕЦА / УЧАСТИЕТО В СЪСТЕЗАНИЕТО Е  ПОДАРЪК. 
 

ВАЖНО!! 

Гостите на състезанието ще бъдат настанени                                                                                     

в х.“Марица“  - 40 лв. пълен храноден. 

 

  
 

 


