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ФОРМАТ НА ФИНАЛЕН КРЪГ 
„ Математически звезди-2017“ 4.-6. клас 

І. ПЪРВИ КРЪГ 10 юни 2017 
1. Място на провеждане: ПУ „Паисий Хилендарски“ /компютърни кабинети/ 
2. Начин на провеждане: онлайн - в системата Мудъл. 
3. Време за работа: 90 мин. 
4. Онлайн тема - съдържа 5 задачи с избираем отговор /един или повече 
верни отговори/ и 5 задачи с отворен отговор. 
5. Организация на работата в системата Мудъл: 
5.1. Попълване на верните отговори в електронна бланка: 
5.1.1. Участниците в състезанието получат указания за работа и темата на 
хартия. 
5.1.2. Решават задачите на чернова. 
5.1.3. Попълват отговорите в онлайн системата Мудъл. 
5.2. Квестори: В залата ще има квестори, които ще помагат при попълване на 
резултатите. 
5.3. Независими наблюдатели: Във всяка зала ще има независими 
наблюдатели, които следят за коректността на протичане на състезанието. 
5.4. Резултати: Всяко дете ще види резултата си веднага след приключване на 
състезанието. 
6. Класиране: Системата ще генерира автоматично класиране след 
приключване на състезателния ден за съответния клас. 
6.1. Класирани за финала на 11 юни: 
Ще бъдат качени в системата Мудъл имената на класираните за втори кръг – 
квоти София, Пловдив, България. 
6.2. Ще бъдат качени и отборите за отборното състезание: 
6.2.1. Отборите се сформират на случаен принцип; 
6.2.2. Отборите са равностойни- сформират се на базата на рейтинга на всеки 
участник. 

ІІ. ВТОРИ КРЪГ 11 юни 2017  
1. Място на провеждане: конферентна зала „Пловдив“ на хотел „Марица“. 
2. Време за работа върху задача: 45 мин. 
3. Начин на провеждане на финалния кръг: 



3.1. Всеки полуфиналист решава задача за описание. 
3.2. Получилите верен отговор имат право да презентират решението пред 
жури. 
3.3. Състезателите получават точки: за верен отговор, пълно решение /по 
критерии за оценяване/ и за презентиране. 
3.4. Класиране: На базата на резултатите и от втория кръг ще бъде направено 
генералното класиране „Математически звезди-2017“ по квоти – Пловдив, 
София, България. 
4. Финалистите в състезанието: 
4.1. Получават правото да се обучават в онлайн системата Мудъл през учебна 
2017/2018 г. /40 уч.часа/; 
4.2. Да участват в пролетната и лятна школи с доц. Кортезов и творчески клуб 
„Математически звезди“ през 2018 г. /35 часа/ 
4.3. Класираните на първите три места в генералното класиране получават 
медал, сертификат и тениска 
4.4. Всички участници във финалния кръг получават тениска и грамота. 

 


