
 

Австралийско математическо състезание (Австралийско кенгуру) – 

AMC 

28 юли 2016 г. (четвъртък) 

 
АВСТРАЛИЙСКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТРЪСТ 

 
СНЦ „НИДЕ“ – гр. Пловдив  

 

Състезанието е едно от най-големите от този род в света и се провежда всяка година в 
началото на м. Август. Спонсори са Westpac Banking Corporation, University of Canberra and 

Canberra Mathematical Association още от зараждането на конкурса през 1978. 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  
гр. Пловдив – хотел „Марица“ 

конферентна зала „Филипополис“ 

 

3 - 12 кл. 10.00 – 11.15 ч. 

AMC е разделен на 5 възрастови групи, като за всяка има по 30 въпроса. Разпределението по 
класове е: 

- 1 група 3 и 4 клас  

- 2 група 5 и 6 клас  

- 3 група 7 и 8 клас  

- 4 група 9 и 10 клас  

- 5 група 11 и 12 клас  

Времето за конкурса е 60 мин. за първите две възрастови групи и 75 мин. за останалите. 

За последните три възрастови групи не се разрешава ползването на калкулатори. 

Резултатите на всички участници ще бъдат публикувани в нашия сайт. 

ВАЖНО! 

Задачите се отварят точно преди началото на състезанието пред квестори и независими 

наблюдатели. След края на състезанието бланките с попълнените отговори се изпращат 

за проверка в Австралия. 



ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

17 лв.  

Таксата включва сумата от 9.40 австралийски долара, които трябва да преведем на 

организаторите в Австралия, както и комисионните на банките за превод на сумата.  

Сумата за всички участници се превежда по банков път на организаторите в Австралия 

веднага след записването на 5 май. Сумата не може да бъде върната след записването. 

Повече от половин милион деца по света от над 40 страни участват в състезанието 

при следните условия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение СНЦ „НИДЕ“ организира безплатно провеждането на състезанието в Пловдив - 
осигурява зала, квестори и изпращането на темите в Австралия. 



Повече подробности за подготовката за Австралийско кенгуру очаквайте в нашия 

сайт. 

 

Таксата за участие се превежда по банков път до 4 май 2016 г. 

 

Банкова сметка: 
СНЦ "НИДЕ" 

IBAN: BG97BUIN95611000318441 
Алианц Банк 

Основание за плащане: участие в AMC   за ..... (името на участника) 

*** 

Моля да потвърдите на нашата ел. поща записването си за участие в състезанието. 

Изпратете ни трите имена, училище, град, клас и телефони за връзка. 

 

 

Екипът ни е на ваше разположение от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 ч. 

тел.: 032 / 628863 

GSM: 0877510966, 0885928599, 0890595383 

email: acad21vek@abv.bg  

mailto:acad21vek@abv.bg

