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ДО 

ДИРЕКТОРА 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ, 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ И 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
 

 Във връзка със заповед №РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и 

науката за изисквания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните 

състезания през учебната 2017-2018 година Ви уведомявам, че на 28.04.2018 г. от 9.00 часа в ОУ 

„Св. П. Евтимий“ – Велико Търново ще се проведе Национално математическо състезание 

„Питагор“ за ученици от IV клас. Състезанието е с продължителност 120 минути и е анонимно. 

Целите на това състезание са насочени към своевременното откриване на математическите 

способности и заложби на учениците от ІV клас, както и за тяхното насърчаване, бъдещо развитие 

и творческа изява. 

Форматът на състезанието е 17 задачи, от които: 

� 10 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за 

задължителна подготовка и се оценяват с по 4 или 5 точки всяка; 

� 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика 

за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 7 

точки всяка; 

� 2 задачи с разширен отговор, като от учениците се изисква да представят подробно и 

обосновано решението на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика 

за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 

10 точки всяка. 

По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилни техника, 

други технически средства или математическа литература. 

Моля в срок до 25.04.2018 г. (сряда) да изпратите на електронна поща 

z_mincheva@riovt.org списък (по приложения образец)  на учениците, които желаят да участват в 

mailto:z_mincheva@riovt.org


състезанието. След тази дата не се приемат заявки. Ако от училището има повече от 5 

ученици, със списъка се изпраща и предложение за квестор (на всеки 5 ученици 1 квестор).  

Учениците, желаещи да участват в Национално математическо състезание „Питагор“ следва 

да се явят в ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново на 28.04.2018 г., не по-късно от 08.30 ч. и да 

носят документ за самоличност, който да бъде представен на квестора в залата.   

Съгласно Регламента за организиране и провеждане на Национално математическо 

състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2017/2018 г.  протокол с резултатите на 

учениците, съдържащ входящ номер и брой точки за всеки участник, се публикува на 

електронната страница на регионалното управление на образованието. Входящите номера 

учениците ще получат в деня на състезанието от квестора в залата. 

Приложено Ви изпращаме задачите от състезанието, проведено през 2016/2017 година.  

 

Приложение: съгласно текста. 
 

 

 

 

 

С уважение, 
 

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА    

Началник на Регионално управление  

на образованието   

Велико Търново 


