Софийски математически турнир
Област: Математика
Характеристики на състезанието:
- Отворено е за всички
- Индивидуално
- Градско
Целева група: Всички ученици, които желаят да участват.
Възраст на участниците: 7 – 19 години.
Училищно ниво на участниците: От 2 до12 клас в девет отделни възрастови
групи (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9–10 и 11–12 клас).
Брой на участниците през последните три години: над 6 000.
История на състезанието: Началото на провеждането на Софийския
математически турнир се поставя през 1999 година. От тогава турнирът се
провежда ежегодно в края на м. октомври или в началото на м. ноември.
Организатори на турнира са Регионалният инспекторат по образование
гр.София и Софийска градска секция към СМБ. Задачите за турнира се изготвят
от Мария Лилкова – председател на Софийска градска секция и Пенка Иванова
/Нинкова/ - старши експерт по математика в РИО - гр. София. Броят на задачите
за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор / от 4 възможни/,
две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава от
състезателите.
Регламентът на оценяване е следния: за верен отговор от първа до десета
задача се дават по 5 точки, за непопълнен отговор – по 2 точки, а за грешен
отговор – 0 точки.За верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за
грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки. Тринадесета задача при вярно
решение се оценява с 10 точки. По този начин максималния брой точки, който
могат да получат учениците е 74. Времетраенето на турнира е 1час и 30 мин.
Финансиране на състезанието: За да участва в турнира всеки ученик внася
такса за правоучастие.Таксата за правоучастие е 5 лв. Финансово-счетоводното
обслужване на турнира се извършва от “Аплимат“-ЕООД съгласно рамкови
договори, сключени със Софийска градска секция.
Задачи от състезанието: Задачите от турнирите са публикувани в два сборника.
Резултати: Решенията на участниците са проверявани и оценявани от комисия
от учители по математика от гр. София. Първенците получават грамоти и
награди, които се връчват тържествено от Началника на Регионалния
инспекторат по образование – гр. София, ст. експерт по математика и
Председателя на Софийска градска секция. Софийски математически турнир
заема своето достойно място в математическия календар на град София.
Електронна поща за контакти: lilkova@mail.bg, p_ninkova@abv.bg
Съставил: П. Нинкова

