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Снимки от награждаването можете да разгледате на следния линк
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1326086524080214.1073741827.1326082630747270
&amp;type=1&amp;l=f62e929fce
Зимни математически състезания, Сливен 2017
ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСОВЕ
Предварителни резултати, 8. клас
Предварителни резултати, 9. клас
Предварителни резултати, 10. клас
Предварителни резултати, 11. клас
Предварителни резултати, 12. клас

Решения на задачите от Зимните математически състезания
Зимни математически състезания 2017
Профилирана природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов" ще бъде домакин на
Зимните математиески състезания, които ще се проведат в периода 20-22.01.2017 г. Toвa e
нaциoнaлнa мaтeмaтичec&#312;a нaдпpeвapa oт нaй-виco&#312;o нивo, cъcтeзaниe зa
знaeщи, мoжeщи и oбичaщи мaтeмaти&#312;aтa yчeници, изиc&#312;вaщo зaдълбoчeнa
пoдгoтoв&#312;a и знaния, нaдxвъpлящи зaдължитeлния минимyм. Typниpът ce пpoвeждa зa
yчeници oт 8 дo 12 &#312;лac. Участие са заявили 345 ученици от 19 училища в страната.
Зимнитe мaтeмaтичec&#312;и cъcтeзaния ce opгaнизиpaт oт Mиниcтepcтвoтo нa
oбpaзoвaниeтo и нay&#312;aтa (MOH) cъвмecтнo c peгиoнaлнитe yпpaвлeния нa
oбpaзoвaниeтo (PУO), БAH, виcшитe yчилищa и CMБ.
Фopмaтът нa cъcтeзaниeтo e 4 зaдaчи, oт &#312;oитo пъpвитe двe (вcя&#312;a oт тяx ce
oцeнявa c 6 тoч&#312;и) ca бaзиpaни нa мaтepиaлa, изyчaвaн в yчилищe в cъoтвeтнaтa
гoдинa, a втopитe двe (вcя&#312;a oт тяx ce oцeнявa cъc 7 тoч&#312;и) изиc&#312;вaт
дoпълнитeлнa пoдгoтoв&#312;a. Bpeмeтo зa peшaвaнe e 4 чaca и пoлoвинa.
Cъcтeзaниeтo e eдин oт тpитe нaй-вaжни мaтeмaтичec&#312;и тypниpи в cтpaнaтa ни peзyлтaтитe oт нeгo ca oпpeдeлящи пpи фopмиpaнeтo нa paзшиpeни oтбopи зa ЈВМО, ВМО и

ІМО. Toвa e и eдин oт мaл&#312;oтo мaтeмaтичec&#312;и тypниpи, &#312;oйтo пoзвoлявa
&#312;aндидaтcтвaнe зa нaциoнaлнa cтипeндия пpи пpизoвo мяcтo. РЕЗУЛТАТИ ОТ
МАТЕМАТИЧЕСКИЯ ТУРНИР &bdquo;ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР&ldquo; 2016 г.РЕЗУЛТАТИ ОТ
МАТЕМАТИЧЕСКИЯ ТУРНИР &bdquo;ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР&ldquo; 2015 г.
Национални състезания Сливен 2014 г.
Резултати от математически турнир &quot;Черноризец Храбър&quot;
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 Г.
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
Национален календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2013/2014 година
Национален спортен календар на МОН за учебната 2013/2014 година

Олимпиади и състезания 2012/2013
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.
КЛАСИРАНИ И ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО:
-Математика
- Математическа лингвистика
-Информационни технологии
-Информатика
-БЕЛ
-Английски език
-Биология и здравно образование
-Химия и опазване на околната среда
-Физика
-История и цивилизация
-География

На 1.11.2012г. в ПМГ &bdquo;Добри Чинтулов&rdquo; гр. Сливен се проведе Двадесет и
първият математически турнир &bdquo;Черноризец Храбър&rdquo;.Участие в него взеха 283
ученици от 2. до 12. клас. Резултатите по класове можете да видите от следния файл.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на състезанията по математика, информатика, информационни
технологии и лингвистика през учебната 2012/2013 година
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката
за учебната 2012/2013 година
Олимпиади и състезания 2011/2012
Резултати от пробен изпит по БЕЛ за 7. клас.
Резултати от пробен изпит по математика за 7. клас.
Резултати от Пролетно математическо състезание за 4. клас.
Резултати от Великденско математическо състезание.
Резултати от олимпиадата Областен кръг по математика.
Резултати от Европейско кенгуру.

Резултати от Коледно математическо състезание проведено на 10.12.2011г.

На 03.12.2011г. се проведе математически турнир "Иван Sалабашев" .
Резултати от турнира изтеглете от ТУК.
Условията на задачите, както и техните решения можете да изтеглите от таблицата:

5 кла
6 кла
7 кла

8-9
10-12

Олимпиади и състезания 2010/2011

НОВО! Резултати от пробен изпит по БЕЛ 7. клас.
Резултати от ВЕЛИКДЕНСКОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ.
Пролетно математическо състезание 4.клас - резултати. Задачите изтеглете ТУК.
Пробен изпит 7.клас по математика - резултати. Задачите от модул1 и модул2.

Резултати от математическо състезание Европейско кенгуру 2011г.
Резултати от коледно математическо състезание 2010г.
Резултати от математическо състезание &quot;Иван Салабашев&quot; 2010г.
Резултати от МАТЕМАТИЧЕСКО &quot;СЪСТЕЗАНИЕ НА ЧЕТИРИТЕ ГРАДА&quot; - (Сливен,
Ямбол, Казанлък, Ст. Загора)

ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ - ЕСЕНЕН ТУР

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР НА МЛАДИТЕ МАТЕМАТИЦИ

VI Национално състезание по ИТ -Монтана 2011

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

