
Австралийска международна младежка олимпиада – AIMO 

6 септември 2016 г. (вторник) 

 
АВСТРАЛИЙСКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТРЪСТ 

 
СНЦ „НИДЕ“ – гр. Пловдив  

 

Конкурсът е възможност за талантливи ученици с интерес към 

състезателната математика! 

AIMO е трети етап на Математическото предизвикателство за млади 

австралийци (MCYA): http://www.amt.edu.au/mathematics/mcya/  

Състезанието играе роля на национална австралийска олимпиада                    

за ученици от 7-10 клас. 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  

гр. Созопол – СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 
 

Академия „21 век“ ще организира състезанието и в гр. Пловдив по същото 
време, ако има желаещи. 

 

7 - 10 кл. 15:00-19:00 ч. 

AIMO е 4-часово състезание на английски език, в което се решават 8 задачи с 

целочислени отговори и 2 задачи за доказателство. В него участват ученици от 7 до 10 

клас. Задачите трябва да бъдат описани на английски език.  

Резултатите на най-добрите участници в международното състезание ще бъдат 

публикувани в сайта на Австралийския математически тръст. 

Резултатите на всички участници ще бъдат публикувани в нашия сайт. 

ВАЖНО! 

Задачите ще бъдат изпратени по електронна поща в деня на състезанието. 

По време на състезанието ще има независими квестори. Темите ще бъдат запечатани в 

плик пред участниците и ще бъдат изпратени в Австралия за проверка. 

 

http://www.amt.edu.au/mathematics/mcya/


ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

50 лв. 

Таксата за участие покрива проверка на темите и издаване на сертификат от Австралия; 

комисионните на банката за превод на сумите (при не по-малко от 10 участници). 

Сдружение СНЦ „НИДЕ“ осигурява зала, квестори и изпращането на темите в 

Австралия. 

 

Таксата за участие се превежда по банков път до 3 септември 2016 г. 

 

Банкова сметка: 

СНЦ "НИДЕ" 

BG97BUIN95611000318441 

Алианц Банк 
 

Основание за плащане: участие в AIMO   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: 0885928599 

email: acad21vek@abv.bg  

mailto:acad21vek@abv.bg

