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8000 Бургас “Ст. Стамболов” №19; Директор 810 082; Пом. директор 810 096; Канцелария 810 083; 
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На 19 февруари 2012 г. (неделя) от 09.00 часа в сградата на ПМГ “Акад. Н. Обрешков” 
гр. Бургас, ще се проведе математическо състезание, посветено на 41 – години от създаването на 
ПМГ Академик Никола Обрешков” гр. Бургас.

Състезанието се провежда по инициатива на УН на ПМГ “Акад. Н. Обрешков” и 
методическите обединения на учителите по математика, информатика и информационни 
технологии в гимназията.

В състезанието ще вземат участие ученици от І, II, III, IV, V, VI и VII клас. Ще бъде 
извършено индивидуално, отборно и комплексно класиране на учениците от І до ІV  и от V до 
VІІ класове. За отборното и комплексно класиране ще се вземат петте най-добри резултата 
в съответния клас, само от училищата подали групова заявка. На официалното закриване 
ще бъдат обявени резултатите и ще бъдат връчени наградите на индивидуалните и отборни 
първенци.
            Състезателната тема включва  тест и една задача с  описание на решението. Състезанието 
за учениците от І, ІІ и ІІІ клас е от 09.00 часа до 10.30 часа - 90 минути, а за учениците от на 
ІV, V, VІ и VІІ клас от 09.00 часа до 12.00 часа - 180 минути. 

Заявки за участие в състезанието (групови или индивидуални) се подават в два 
еднообразни екземпляра в гимназията от 07.02. до 17.02.2012 г. от 08.00 до 16.00 часа, съгласно 
приложението. Заявките могат да се изпращат и на адрес: pmgbs@abv.bg

Училищното настоятелство определи такса правоучастие за всеки ученик в размер на 10 
(десет) лева, която следва да се внесе при подаване или изпращане на заявката в срок до  
17.02.2012 г. 

Уважаеми колега, основната цел на състезанието, е популяризация на математиката, 
приобщаване на учениците към точните науки и поддържане на траен интерес на най-
любознателните към учение.

Сверяването на математическите познания на децата от различни училища и градове от 
региона предоставя един общ критерий за резултативност от обучението по математика, който 
може да бъде полезен както на училищните ръководства, така и на учителите по математика.

Моля да запознаете с писмото интересуващите се учители, родители и ученици. 
Закриването на състезанието ще е на 06.03.2012 г.- вторник от 12.00 часа за І, II, III и 

IV и от 12.30 часа за V, VI и VII клас.
 

 
 


