На вниманието на всички ученици, които проявяват интерес към
математиката, техните учители и родители!

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „Михаил Сотиров“
На 24 ноември (събота) 2018 г. от 10 часа в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски” ще се
проведе шестото поред математическо състезание „Михаил Сотиров“ за ученици от ІІ до ХІІ
клас. На 19.ХІ.2018 г. Михаил Сотиров трябваше да навърши 85 години. Да почетем паметта
му, да популяризираме неговите математически трудове.
Нека да запалим в учениците любовта към математиката!!!

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Математическото състезание „Михаил Сотиров” е индивидуално състезание,
отворено за всички ученици от ІІ до ХІІ клас.
Броят на задачите за всички класове (с изключение на VІІ и ХІІ клас) е 15. Първите
10 задачи са с избираем отговор и се оценяват по 3 точки, 3 от задачите са със свободен
отговор – по 5 точки, а 2 задачи се решават подробно – по 10 точки.
Една от последните 2 задачи е от сборниците на г-н Сотиров, именувана „Задача
на Михаил Сотиров”. Максималният брой точки е 65 точки. Времетраенето е 120 минути.
Задачите за VІІ и ХІІ клас са във формата на НВО и ДЗИ. Максималният брой
точки, които участниците могат да получат е 100. Времетраенето за VІІ клас е 150 минути,
ХІІ клас – 240 минути.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ЕДИН УЧЕНИК: 10.00 лева
Таксата за правоучастие се внася в ОУ „Св. Иван Рилски“ при г-жа Соня Пеева –
счетоводител на СУН „Струма” (училищно настоятелство към ОУ „Св. Иван Рилски”), етаж
2 - западно крило, всеки вторник, сряда и четвъртък от 13 ч. до 16 ч.
Таксата за участие с приложен списък на учениците по класове от съответното
училище се приемат до 22.11.2018 г.
За допълнителна информация участниците или заинтересованите лица могат да се
свържат с г-жа Мариана Манова – 0879010737, г-жа Галина Велинова – 0879010739, г-жа
Ирена Стойчева – 0879010782, г-жа Ирина Китанова – 0879010738 и на електронен адрес:
ouivanrilskimath@abv.bg

С цел избягване на натрупване на много желаещи участници в деня на състезанието
ЖЕЛАТЕЛНО Е ЗАЯВКИТЕ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ ДО УКАЗАНИЯ СРОК!!!
На 23.11.2018 г. на интернет - страницата на ОУ „Св. Иван Рилски” –
www.ivanrilski.com след 12.30 ч. ще бъдат публикувани списъци на участниците с
разпределението им по стаи в училището.

На 30. 11. 2018 г. ще бъде публикувана информация за резултатите от състезанието
на интернет - страницата на ОУ „Св. Иван Рилски” – www.ivanrilski.com.

НАГРАЖДАВАНЕ:
Класираните на първите три места се награждават с медали и грамоти.
Класираните на четвърто и пето място (включително) се награждават с грамоти.
Ще има и поощрителни награди.
Мястото, денят и часът на награждаването ще бъдат обявени допълнително на
интернет - страницата на ОУ „Св. Иван Рилски” – www.ivanrilski.com.
В деня на състезанието каним всички преподаватели по математика и приятели на
Михаил Сотиров от 10:30 часа в учителската стая на ОУ „Св. Иван Рилски”, на КРЪГЛА
МАСА – Среща на приятели на математиката.
ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

От учителите по математика
ОУ „Свети Иван Рилски“

