РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на зимно математическо състезание
„Решаването на задачи е лесно”
в ОУ ”Черноризец Храбър” – гр. Варна
на 28.04.2021 година
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ПОКАНВАТ СЕ ЗА УЧАСТИЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ВАРНЕНСКИ
УЧИЛИЩА.
Пролетният кръг на математическото състезанието „Решаването на задачи е лесно“ е за
ученици от IV клас.
Участието е безплатно.
- Телефон за връзка: 052/303284 - в работни дни до 16.00 часа.
- Заявяването от външни ученици е до 11.00 ч. на 28.04.2021 г.
Участниците се явяват на 28.04.2021 г. в 13.30 ч. Начало на състезанието – 14.00 ч.
Участниците решават 10 задачи, които са съобразени с изучавания учебен материал и
взетите теми по математика до 23.04.2021 г. за ІV клас.
Състезателната тема включва 8 тестови задачи и 2 задачи с подробно решение.
Всяка задача от 1 до 8 има само един правилен отговор от четири възможни. Задачи 9 и
10 се записват с подробно решение.
В деня на състезанието всеки ученик получава свитък с 10 задачи за решаване.
Времето за решаване е 60 минути.
Писмените работи се проверяват от комисия.
Критериите за оценяване:
Задачите са разпределени по трудност:
8.1.
от 1 до 4 задача се оценяват с 4 точки,
8.2.
от 5 до 8 задача се оценяват с 5 точки.
8.3.
Задачи 9 и 10 се оценяват със 7 точки.
Максимален брой точки - 50.
Неправилно решение и задача без отговор се оценяват с 0 точки.

9. Класирането се извършва по брой точки.
9.1.
При равен брой точки по-напред се класира ученикът, който е решил повече от
задачите със свободен отговор.
9.2.
При равни показатели – общ брой точки и брой точки от решени задачи със свободен
отговор, по-напред се класира този ученик, който е изразходвал по-малко време за
решаването на задачите.

10. Резултатите на учениците ще се публикуват до 14.04.2021 г. в сайта на училището с
фиктивни номера. В деня на състезанието всеки ученик ще получи картонче с
фиктивен номер. Желаещите могат да разгледат писмените си работи в зам. дирекцията
на училището.
11. Резултатите на учениците участват в критериите за прием в Паралелка с разширено
изучаване на математика в V клас през учебната 2021/2022 г.

