
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уважаеми участници в Областния кръг  

на Международното математическо състезание „Европейско кенгуру”, 

 

По отделните теми се получиха следните максимални резултати: 

1. клас – 100 точки; 2. клас – 96 точки; 3. клас -100 точки; 4. клас – 100 точки; 

5-6. клас – 100 точки; 7-8. клас – 100 точки; 9-10. клас – 100 точки; 11-12. клас – 100 

точки. Ето извадка от Регламента на състезанието, с който можете да се запознаете 

от уебстраницата на МОН:  

 

2. За Националния кръг се класират ученици I – IV клас, които са получили най-
много точки на национално ниво или най-много 10 точки по-малко от 
максимално получения брой точки за страната в съответния I, II, III или IV клас. 
За националния кръг се класират и ученици V–XII клас, които са в по-горния 
клас на съответната група и са получили най-много точки на национално ниво 
или най-много 5 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази 
група за страната, както и учениците, които са в по-долния клас на съответната 
група и са получили най-много точки на национално ниво или най-много 10 
точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група за страната. 
 
3. …….. До Националния кръг се допускат и ученици с по-ниски резултати, 
явили се на френски език, както и ученици със СОП, ако резултатите в тези 
групи не попадат в описаните по-горе граници. За постигане на 
представителност на всички региони от страната по решение на Националната 
комисия до Националния кръг могат да бъдат допуснати и ученици с по-ниски 
резултати. Началниците на РУО се уведомяват за допуснатите от съответната 
област ученици за участие в Националния кръг до 10.05.2018 г. 
 
 

Съгласно Регламента до Националния кръг ще бъдат допуснати ученици: 

от 2. клас с 86 и повече точки; от 1., 3., 4., 5., 7., 9. и  11.  клас с 90 и повече точки; 

от 6., 8., 10. и 12. клас с 95 и повече точки; с по-ниски резултати, но най-добре 

представили се върху темите на френски език и върху темите за ученици със СОП. 

Ще бъдат допуснати и ученици с по-ниски резултати, предложени от експертите 

по математика в РУО на МОН за осигуряване на представителност на 

състезанието. Всяка област ще бъде представена от поне трима ученици. Това 

означава, че предложения ще бъдат направени само от експертите за областите, в 

които няма трима ученици с резултати в посочените по-горе граници.   

 

Проф. Сава Гроздев, 

Представител на България  

в Европейската асоциация „Кенгуру без граници” 


