
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Състезанието е едно от най-големите от този род в света и се провежда всяка година в 

Canberra Mathematical Association още от зараждането на конкурса през 1978. 

Австралийско математическо състезание (Австралийско кенгуру) – AMC 

4 август 2022 г. (четвъртък) 
 

 

 

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 провеждане 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 6.50 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 крайния срок за записване – 26 юли. Сумата не може да бъде върната след 
записването. 

Състезанието се провежда присъствено (с квестор), като задачите се решават и 
попълват онлайн в сайта на организаторите. Всеки ученик трябва да си носи 
лаптоп/таблет, с който да работи. В залата има осигурен безжичен интернет. 
Квесторите имат право да отговарят на въпроси, свързани с превод на дума или част 
от задача. 

 
Сдружение СНЦ „НИДЕ“ организира безплатно провеждането на състезанието в Пловдив - 

осигурява зала и квестори. 

 
Онлайн подготовка за състезанието (3-4 клас и 5-6 клас): 
Онлайн подготовката се извършва в системата мудъл по състезателни теми от задачи на 
английски език. Подготовката е в размер на 25 учебни часа – 175 лв. Сумата се 
превежда по банков път. Ако желаете да се включите в онлайн подготовката, пишете 
ни на имейл snc_nide@abv.bg. Таксата за онлайн подготовката може да се плати заедно 
с таксата за участие в състезанието. 

 
Бланка за записване: https://blog.academy21century.com/2022/06/30/ams-2022 

 

 

 

 
Банкова сметка:  

BG57RZBB91551012376697 
BIC:  RZBBBGSF 
Райфайзен банк 

 
 


