
 

Предварителна информация относно провеждането на  

Първа ученическа конференция „Математиката, която ни заобикаля“  

на ОИП „Черноризец Храбър”, ИМИ-БАН, 8 февруари 2020 г.  
  

Участват ученици, самостоятелно или в екипи от двама ученици, които са в VІ-VІІІ клас. 

Представят се презентации на проекти, в които материалът, изучаван в училище, е 

приложен при разрешаване (или описание) на проблем (или тема) от  

(1) ежедневието, (2) общуването, (3) природата, (4) изучаваното по други предмети.  

Участниците попълват регистрационна форма и изпращат по имейл проекта си в PDF и 

PPTX формат, като обемът не трябва да превишава 10 екрана, придружен с кратко 

описание на темата и следната информация, която ще се публикува: име, клас, у-ще, 

консултант, тема на проекта (общо до 100 думи). Посочва се тематиката  (1)-(4). 

Презентирането е до 15 минути. 

До конференцията се допускат само оригинални разработки. Използване на чужди 

материали е допустимо само при точно цитиране на източника. Такива материали не 

могат да надвишават четвърт от обема на презентацията.  

Допуснатите до участие екипи ще получат сертификати за участие, а отличилите се 

проекти ще бъдат наградени с медали. По решение на журито някои от проектите ще 

бъдат насочени към постер-сесия. За такъв тип представяне се изготвя постер във формат 

А1.  

Презентации и постери ще бъдат качвани на сайта на конференцията по решение на 

журито.  

   

Регистрационна такса за проект е 30 лв. (за участници в Турнира – 20 лв.), която се 

превежда по сметката на ИМИ – БАН:  

Институт по математика и информатика  

“Уникредит Булбанк” АД  

Клон “Калоян”  

BIC: UNCRBGSF  

IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36  

Партида „Черноризец Храбър”  

Допълнителна информация: регистрационна такса за конференция на ИМЕ ПРЕЗИМЕ 

ФАМИЛИЯ (на участника) 

   

Таксата включва допуск до сесиите на Конференцията и издаване на сертификат за участие. 

 

Показатели за оценка (скàла 1-3, 1 е слабо, 3 е силно): 

1. Оригиналност.   

2. Стил.   

3. Математичност.   

До участие се допускат проекти с поне 5 точки.  

Допуснатите до участие екипи се оценяват и по презентационни умения по скàла 1-6, която 

оценка, добавена към предния сбор, дава окончателния бал. На отлично представилите се 

проекти се издава допълнителен сертификат за отличие. 

https://forms.gle/g2Gqidyb21BcReuJ9

