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ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ”
2500, гр. Кюстендил, ул. “Проф. Георги Паспалев” № 11;
тел.: 078/ 55-22-59, 0886 414 810, e-mail: office@pmgkn.com

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

На 10.10.2020 от 11:00 часа в сградата на Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил
Иванов“ в град Кюстендил ще се проведе Двадесет и шестото Математическо състезание „Хитър
Петър“. Състезанието се провежда под егидата на Съюза на математиците в България.
Състезанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Участниците
трябва да бъдат с маски при влизане в сградата на училището и да нямат респираторни симптоми.
Медицинско лице ще осъществява контрол на входа.
Състезанието е за ученици от 2. до 8. клас и е с продължителност 90 минути. Състезателните
теми са за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и обща тема за 7.–8. клас. Всяка тема включва 10
тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи на Хитър Петър със свободен отговор. Темите за
съответния клас включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас,
както и задачи, излизащи извън рамките на стандартния училищен материал по математика. От
предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5
се дават по 2 точки, на задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи от 11 до 15 се дават съответно 6,
7, 8, 9 и 10 точки. За непосочен отговор не се дават точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Към
получените точки се добавят още 15 бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой
точки). Не се разрешава използване на калкулатори.
Локалното класиране се обявява на сайта www.pmgkn.com до 14.10.2020 година. Крайното
класиране се определя от националния координатор, отчитайки основно получените от състезателите
резултати, както и евентуално възникнали при провеждане на състезанието допълнителни
обстоятелства. Класираните на първите три места получават диплом и медал, като медал получават

само тези ученици, които имат резултат над 50 точки. Не се награждават ученици, имащи резултат помалък от 30 точки.
Регламентът на състезанието „Хитър Петър“ предвижда публикуване на резултатите на
участниците на интернет страницата на състезанието. Който не желае резултатите му да се публикуват,
трябва да представи декларация, подписана от родител.
Такса правоучастие – 10 лв., която се внася на място в деня на състезанието.
Участниците се събират в деня на провеждането в двора на ПМГ - 20 минути преди началото на
състезанието.
Заявките за участие от училищата ПО КЛАСОВЕ се приемат в срок до 07.10.2020 г. на
електронната поща на ПМГ- Кюстендил (office@pmgkn.com).
За повече информация: тел. 0886414810 – канцелария на ПМГ.

Елена Стоилова,
директор на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“

