СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - СЕКЦИЯ ПЛЕВЕН
http://smb-pleven.com, admin@smb-pleven.com
______________________________________________________________________________
Съюзът на математиците в България - секция Плевен
ОРГАНИЗИРА
I.Математически турнир “Иван Салабашев“ за ученици от 1 до 12 клас на 03.12.2022 г. от 10,00
часа в СУ “Стоян Заимов”, Плевен. Състезателните теми са за учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. клас,
обща тема за 8. и 9. клас и обща тема за 10., 11. и 12. клас. Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем
отговор, а задачите от 11-та до 15-та - със свободен отговор. Общата тема за 10., 11. и 12. клас е
съставена от 3 задачи.
II. Коледно математическо състезание за ученици от 1 клас до 7 клас на 11.12.2022 г. от 10,00 часа
в НУ “Патриарх Евтимий“, Плевен. Темите за учениците от 1-ви до 6-ти клас включват по 10 задачи,
първите девет от които са с избираем отговор, а задача 10 е с подробно описание на решението.
Задачите за 7. клас са във формата на националното външно оценяване.
Такса правоучастие за всяко от състезанията - 15 лева.
Заявки за участие се приемат в офисa на СМБ на ул.Вардар № 9 на:
29.11.2022 г. (вторник) от 10.00 часа до 12.00 часа и от 15.00 часа до 17.00 часа
30.11.2022 г. (сряда) от 16,00 до 18,00 часа
06.12.2022 г. (вторник) от 10.00 часа до 12.00 часа и от 15.00 часа до 17.00 часа
Таксата правоучастие може да бъде преведена и на следната банкова сметка:
ПРОКАМ ЕООД
BIC: BPBI BGSF
IBAN: BG26 BPBI 7942 1034 7541 02
В „Основание за плащане“ се посочват трите имена на ученика, класа и МТ „Салабашев“и/или КМС.
При колективни заявки се прилагат два броя списъци с трите имена на участниците по класове.
Образец на заявка за участие в състезанието можете да намерите на сайта на съюза –
http://smb-pleven.com. Същите списъци (несканирани) се изпращат и на електронната поща на СМБ
admin@smb-pleven.com.
Класирането от МТ „Иван Салабашев“ще бъде обявено в петдневен срок на сайта
http://smb-pleven.com. Връчването на грамотите на най-добре представилите се в него на регионално
ниво ученици ще се осъществи по време на награждаването на Коледното математическо състезание.
Резултатите на всички участници в МТ „Иван Салабашев“ще бъдат изпратени на организаторите в
София за национално класиране.
Родители, които не желаят резултатите от състезанието на детето им да бъдат публикувани, в
деня на състезанието да носят саморъчно попълнена декларация, която могат да изтеглят от
сайта http://smb-pleven.com.
ДИАНА ДАНОВА
Председател на СМБ-Плевен

