
На 23.04.2016 г. от 8:30 часа в ПМГ „Гео Милев“ ще се проведе 

Великденско математическо състезание за ученици от I до XII клас. 

Състезанието за учениците от I и II клас е с продължителност 90 минути, 

а за тези от III до XII клас – 120 минути. 

Заявки за участие се приемат в канцеларията на гимназията от 15.04.2016 

г. от 8:30 ч до 16:00 ч. Краен срок  за подаване на заявките – 14:00 ч. на  

22.04.2016г.  

Таксата за правоучастие е 8 лв., която се внася в канцеларията на 

гимназията в деня на подаване на заявката. при явяване на две деца от 

семейство, второто дете плаща такса 5 лв. 

 

Регламент 

Великденското математическо състезание е за ученици от 1-ви до 12-и клас. 

Времето за работа за 1 и 2 клас е 90 минути, а от 3 до 12 клас е 120 минути. Дават се 

15 задачи с избираем отговор. Всяка задача има само един правилен отговор от 

четири възможни ( отбелязани с а), б), в) и г)). Верните отговори (съответните 

букви) се ограждат с кръгче. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с 

по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.  

Задачите за 7 клас са в модифициран формат на изпита след 7 клас за прием в 

гимназии. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири 

възможни (отбелязани с а), б), в) и г)). За задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани 

само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да 

бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 

2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 

точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки е 100. Неправилни 

решения и задачи без отговор се оценяват с 0 точки. Оценките за 23 и 24 задачи са 

предварително детайлизирани по етапите на решението. Използва се специална 

бланка за записване на отговорите.  

Задачите за 12 клас са във формат на ДЗИ по стандарта на МОН. 

 


