ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Акад. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“
Адрес: гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 19; Директор: 056 810 082; Заместник-директори: 056 810 096;
Канцелария: 056 810 083
Уебсайт: www.pmgbs.com
Електронна поща: pmgbs@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
На 1 декември 2018 г. от 10.00 часа ще се проведе ХХVII
Математически турнир „Иван Салабашев“. Турнирът се организира и
провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места под
егидата на РУО на МОН. Секцията на СМБ в град Бургас, съвместно с
Училищното настоятелство на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, взе решение
състезанието да се проведе в сградата на ППМГ ”Акад. Н. Обрешков”
гр. Бургас.
 ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО – 12 лв.
 СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – от 26.11.2018 г. до 29.11.2018 г.
 РАБОТНО ВРЕМЕ - от 8:30 часа до 16:30 часа
 МЯСТО ЗА ЗАПИСВАНЕ - библиотеката на ППМГ „Акад. Н.
Обрешков“ – Бургас
Разпределението на участниците по стаи ще бъде публикувано в
сайта на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ http://pmgbs.com/ на 30.11.2018 г.
(след 16 часа)
Състезателните теми са за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клас, обща тема за 8 и 9 клас и обща
тема за 10, 11 и 12 клас. Времето за работа за учениците от 1-ви клас е 60 минути, а за
учениците от 2-ри до 12-ти клас е 120 минути.
Темите за учениците от 1 до 9 клас са съставени от десет задачи (от 1-ва до 10та) с избираем отговор и пет задачи (от 11-та до 15-та) със свободен отговор. Верен
отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по 3 точки, а на следващите пет –
с по 6 точки.
Общата тема за учениците от 10, 11 и 12 клас е съставена от 3 задачи, решенията
на които трябва да бъдат подробно обяснени и за всяка вярно решена задача се
получават по 7 точки.
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http://www.math.bas.bg/salabashev/. Там можете да откриете задачи за подготовка.
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