МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
„БЪЛГАРСКО КЕНГУРУ”
(възрастови групи I – VII клас)
5 февруари 2022 г.
Математическото състезанието „Българско кенгуру”
се организира от 5 ОУ „ИВАН ВАЗОВ“

със съдействието на Сдружение „Европейско кенгуру“
и лично на академик Сава Гроздев

РЕГЛАМЕНТ
1. Състезанието се провежда на 5 февруари 2022 г. (събота) от 10:00 ч. до 11:15 ч.
Време за работа 75 минути.
2. Състезанието включва 7 отделни теми за следните възрастови групи: I клас, II клас,
III клас, IV клас, V клас, VI клас и VII клас.
3. Състезанието се провежда хибридно: присъствено или онлайн. Присъственото
участие е в сградата на ОУ „Иван Вазов, ул. „Симеон Радев“ № 31, София 1618.
4. Записване за участие в състезанието се извършва по един от посочените два начина.
4.1
Заявка за присъствено участие (Образец 1) се подава до директора на 5 ОУ „Иван
Вазов“ в срок до 2 февруари 2022 г. на e-mail: vazov5@abv.bg
4.2 Заявка за онлайн участие (Образец 2) се подава до Сдружение „Европейско кенгуру“
на e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com
5. Форматът на състезанието е 7 задачи, първите 5 от които са тестови с избираем
отговор, задача 6 е със свободен отговор, а задача 7 e с подробно описание на решението.
6. За всеки верен отговор на задачи с номера 1-6 се присъждат 0 или 5 точки, а задача с
номер 7 се оценява с 0-10 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.
Максималният брой точки е 40. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които
учениците получават преди началото на състезанието.
7. Таксата правоучастие е диференцирана, както следва:
7.1. При присъствено участие в 5 ОУ таксата е 5 лева (за ученици на 5 ОУ) и 7 лева (за
ученици от други училища)
* Таксите се внасят в касата на училището или по следната банкова сметка:
IBAN: BG70SOMB91303143439200;
BIC: SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД
Основание за плащане: Участие в „Българско кенгуру“ за …… (посочва се името на
участника)
7.2. При онлайн участие таксата е 10 лева.
* Таксите се внасят по банкова сметка на Сдружение „Европейско кенгуру“:
Сдружение „Европейско кенгуру”
IBAN BG08 STSA 9300 0023 0766 34
BIC STSABGSF
Банка ДСК ЕАД
Основание за плащане: Участие в „Българско кенгуру“ за …… (посочва се името на
участника)
8. Основен организатор на състезанието е 5 ОУ „Иван Вазов“ със съдействие на
Сдружение „Европейско кенгуру“. Организатор е и всяко физическо лице, което поема
ангажимент за организиране и провеждане на състезанието с участието на поне 10
ученици. Организаторът може да е представител на училище, учебен център, школа за
извънкласна дейност и др., провеждайки състезанието в съответната институция. Организатор

може да бъде отделен учител, родител или близък на групата ученици, за която поема
ангажимент да я организира.
9. Желаещите придобиват права на организатори след осъществен контакт в срок
до 31 януари 2022 г. със Сдружение „Европейско кенгуру“ на e-mail:
bulgarian.kangaroo@gmail.com Придобилите права получават допълнителни указания.
10. На сайтовете на 5 ОУ „Иван Вазов“ и Сдружение „Европейско кенгуру“ ще се
публикуват електронни адреси и телефони на вече получили права организатори, към които
желаещите могат да се обръщат за записване.
11. Всеки участник попълва Заявка за участие и Декларация, като съответните бланки
(Образец 1 или Образец 2) могат да се изтеглят от сайтовете на 5 ОУ „Иван Вазов“ и
Сдружение „Европейско кенгуру”. В декларацията се отразява дали участникът желае да бъде
публикуван резултатът му от състезанието. Декларацията се подписва задължително от
родител, в случай че участникът не е навършил 18 години. Заявките и декларациите се събират
от организаторите, които изготвят списък с имената на участниците, класа, училището и града,
в който учат. Срещу името с „да” или „не” се отбелязва дали съответният ученик желае да бъде
публикуван резултатът му. Списъците се изпращат на електронните адреси на 5 ОУ „Иван
Вазов“ и на Сдружение „Европейско кенгуру“ в срок до 3 февруари 2022 г.
12. При индивидуалното участие по Интернет е необходимо предварително
записване в срок до 3 февруари 2022 г. Попълнените Заявка за участие и Декларация от
Образец 2 се изпращат на e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com заедно с копие от документа
за преведената такса. В този случай организатор-оценител е Сдружение „Европейско кенгуру”.
13. В срок до 3 февруари 2022 г. организаторите изпращат на e-mail:
bulgarian.kangaroo@gmail.com заявка за темите по класове в зависимост от възрастовите групи
на записаните ученици.
14. На 5 февруари 2022 г. в 8:00 ч. всеки организатор получава по електронната поща
предварително заявените теми по класове, както и индивидуална бланка за отговори, след което
започва съответното размножаване и подготовка за състезанието. Темата и бланката се
предоставят на участниците не по-рано от 9:45 ч. на 5 февруари 2022 г.
15. Всеки индивидуален участник по Интернет получава по електронната поща
предварително заявената тема, както и индивидуална бланка за отговори, не по-рано от 9:45
ч. на 5 февруари 2022 г.
16. След приключване на състезанието бланките се сканират, а организаторите и
индивидуалните участници ги изпращат на e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com не покъсно от 12:00 ч. на 5 февруари 2022. Получените след този час бланки се считат за
невалидни.
17. Верните отговори и критериите за оценяване на задача 7 се публикуват на сайтовете
на 5 ОУ „Иван Вазов“ и Сдружение „Европейско кенгуру“ не по-рано от 15:00 ч. на 5 февруари
2022 г.
18. Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие, а първенците
получават грамоти. Сертификатите и грамотите се изготвят от организаторите по предоставени
темплейти от Сдружение „Европейско кенгуру”. Най-добре представилите се получават право
да кандидатстват за участие с финансови отстъпки в Международния летен лагер „Европейско
кенгуру”.
УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ПРИСЪСТВЕНОТО УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО
Допускане до присъствено участие в състезанието става със зелен сертификат или
наличие на негативен тест за Ковид - 19.
Учениците от 5 ОУ „Иван Вазов“ се явяват на база зелен сертификат или на резултат от
тестването на 31.01.2022 г, направен в 5 ОУ.
За ученици от други училища важи зелен сертификат или резултат от тестването в
училището, в което учат, удостоверен с подписите и печата на директора и медицинската
сестра.
Участници, които нямат съответния документ за безопасно присъствие, ще бъдат
тествани в деня на състезанието в 5 ОУ.

Таксата за участие, сканирания вариант на служебната бележка от тестването и
заявление за участие да се изпратят на e-mail на 5 ОУ не по-късно от 03.02.22 год.
Участниците в състезанието се явяват във фоайето на училището както следва:
1. 9.15 се явяват тези ученици, които подлежат на тестване в 5 ОУ.
2. 9.30 – се явяват останалите ученици
Допълнителна информация може да бъде получена на имейли: bulgarian.kangaroo@gmail.com
и vazov5@abv.bg или на мобилни телефони: 0884801665 (Румен Пощаков, Директор на 5 ОУ)
и 0888438437 (Росица Петрова, Сдружение „Европейско кенгуру“).

