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РЕГЛАМЕНТ 

 

на Математическо състезание “Европейско кенгуру“  

през учебната 2014-2015 година   

 

 Формàтът на проверка на знанията и уменията е тест, който включва задачи с  

пет избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи с кратък 

свободен отговор за следните възрастови групи: 

I клас: 18 задачи с избираем отговор 

II клас: 24 задачи с избираем отговор; 

III–IV клас: 24 задачи с избираем отговор; 

V–VI клас: 30 задачи с избираем отговор; 

VII–VIII клас: 30 задачи с избираем отговор; 

IX–X клас: 30 задачи с избираем отговор; 

XI–XII клас: 30 задачи с избираем отговор; 

III–IV клас с френски текстове на задачите: 24 задачи с избираем отговор и 2 

задачи със свободен отговор;  

V–VI клас с френски текстове на задачите: 24 задачи с избираем отговор и 2 

задачи със свободен отговор;  

VII–VIII клас с френски текстове на задачите: 24 задачи с избираем отговор и 2 

задачи със свободен отговор; 

IX–X клас с френски текстове на задачите: 24 задачи с избираем отговор и 2 

задачи със свободен отговор;  

XI–XII клас с френски текстове на задачите: 24 задачи с избираем отговор и 2 

задачи със свободен отговор;  

За ученици със специални образователни потребности три теми с по 20 задачи с 

избираем отговор за следните възрастови групи: I група – до VI клас включително, II 

група VII – IX клас включително, III група X – XII клас включително.  

 Началото на състезателния ден е 11.00 часа. 

 За всеки верен отговор на задачите с избираем и свободен отговор от 

областния и националния кръг се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен 

отговор не се отнемат точки. Задачите с описание на решението от националния кръг се 

оценяват от 0 до 10 точки. 
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 Съюзът на математиците в България (СМБ) утвърждава по предложение 

на проф. дпн. Сава Гроздев, представител за България на Международната асоциация 

„Кенгуру без граници” състав на Работна група за организиране и провеждане на 

математическо състезание „Европейско кенгуру”. Председател на Работната група по 

право е представителят за България на Европейската асоциация „Кенгуру без граници”. 

 Работната група изготвя задачите и критериите за оценяване на темите за 

математическото състезание „Европейско кенгуру” съгласно изискванията на 

Международната асоциация „Кенгуру без граници“, оценява работите и прави 

предложение за допускане на ученици до участие в Националното математическо 

състезание по формàта на математическото състезание „Европейско Кенгуру”.  

 Съюзът на математиците България и Работната група си сътрудничат при 

в провеждането на математическото състезание „Европейско кенгуру“ и в 

съпътстващите го мероприятия. 

 Провеждането на математическото състезание „Европейско кенгуру“ се 

осъществява от секциите на СМБ, училищата, училищните настоятелства, 

представители на Асоциацията за развитие на образованието и на фондация „Млада 

България“, при съдействие и координиране от началниците на РИО и експертите по 

математика в РИО. 

 Утвърдените комисии организират оценяването в съответствие с 

регламента, изготвят разпределителни протоколи на броя на оценителите и броя 

работи, проверени и оценени от всеки член на комисията. В срок до 14 работни дни от 

състезателния ден комисиите изготвят протоколи за явилите се ученици и техните 

резултати за всяка тема и всеки клас поотделно, както и протоколи с резултатите на 

предложените за участие ученици в Националното математическо състезание 

състезание по формàта  на математическото състезание  „Европейско кенгуру“. 

Предлагат се ученици, които са в по-горния клас на съответната група и са получили 

най-много точки или най-много 5 точки по-малко от максимално получения брой точки 

в тази група в съответния район, както и учениците, които са в по-долния клас на 

съответната група и на областния кръг са получили най-много точки или най-много 10 

точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група в съответния район. 

Протоколите с класирането и предложенията за Националното състезание за 

участниците на френски език и за учениците със специални образователни потребности 
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се изготвят по аналогичен начин. Протоколите се изпращат в Работната група в 

посочения по-горе срок, включително и на магнитен носител.  

 Окончателно решение за броя на участниците, допуснати до 

Националното състезание се взима от Работната група на математическото състезание 

„Европейско кенгуру”,  съгласно квотата на състезанието, като се прилагат посочените 

по-горе граници спрямо най-високите резултати за страната във всяка възрастова група. 

При необходимост Работната група променя тези граници в зависимост от конкретните 

случаи (промените касаят струпвания на голям брой ученици с един и същ резултат или 

при липса на достатъчно участници за националния кръг). 

 Въз основа на резултатите от математическото състезание „Европейско 

кенгуру” се извършва национално класиране на всички участници, което е отделно по 

класове, в т. ч. за участниците на френски език. Класирането на учениците със 

специални образователни потребности е общо. 

 Координирането и контролът на дейностите по провеждането на 

състезанието  се извършват от Работната група с председтел проф дпн. Сава Гроздев, от 

СМБ и експертите на РИО по математика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


