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ФОРМАТ НА ФИНАЛЕН КРЪГ  
„ Математически звезди-2017“ 3.КЛАС 

10 юни 2017 

Среден рейтинг на всички записани до момента: 3 клас - 70% 

1. Място на провеждане: Хотел „Марица“ – конферентни зали /по график/. 
2. Начин на провеждане – получават темата на хартия и попълват официална 
бланка за отговори. 
3. Време за работа: 90 мин. 
4. Състезателна тема - съдържа 5 задачи с избираем отговор /един или повече 
верни отговори/ и 4 задачи с отворен отговор. 

5. Организация: 
5.1. Попълване на верните отговори в бланка с химикал. Чернови не се 
проверяват. 
5.2. Указания за работа: ще бъдат направени от доц. Кортезов  
5.3. Квестори: В залата ще има осигурени достатъчно квестори, които не са 
преподаватели по математика. 
5.4. Консултант: Доц. Кортезов - ще прави разяснения по задачите в първите 
30 мин. от състезанието. 
5.5. Независими наблюдатели: следят за коректността на протичане на 
състезанието. 
5.4. Проверка: ще бъде направена от разширен екип на Академия „21 век“ с 
консултант доц. Кортезов. 
6. Класиране: 
6.1. Резултатите ще бъдат качени в събитие: Математически звезди – Пловдив 
до 14:00 ч. 
6.2. Контестации: 14:00-15:00 ч. във фоайето на хотел Марица. 
Състезателите ще получат след състезанието задачите с пълни решения. 
6.3. Официалното класиране - ще бъде публикувано в нашия сайт след 15:00 ч. 

7. Отборно състезание 2. и 3. клас: 
Финалистите „Математически звезди, 2017“ квоти – Пловдив, София и България 
ще бъдат поканени за отборно състезание и награждаване от 15:00 ч. в х. 
„Марица“. 



 
7.1.Отборите се сформират на случаен принцип – равен брой участници от 2. и 
от 3.клас. 
7.2. Отборите са равностойни - сформират се на базата на рейтинга на всеки 
участник. 
Форматът на отборното състезание ще бъде публикуван в нашия сайт. 

8. Финалистите в състезанието: 
8.1. Получават правото да се обучават в онлайн системата Мудъл през учебна 
2017/2018 г. /40 уч.ч./; 
8.2. Да участват в пролетната и лятна школи с доц. Кортезов и творчески клуб 
„Математически звезди“ през 2018 г. /35 уч.ч./ 
8.3. Класираните на първите три места в генералното класиране получават 
медал, сертификат. 
8.4. Всички участници във финалния кръг получават тениска и грамота за 
участие. 

 


