Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

Организатор на състезанието: Пето СУ „Георги Измирлиев” Благоевград
Провеждането на състезанието се подкрепя от РУО Благоевград
Регламент
В състезанието могат да участват всички ученици от І до ІV клас, които знаят,
могат и обичат предизвикателствата;
Въпросите/задачите/ са съобразени с учебното съдържание за съответния клас по
предметите математика и български език и литература
Място на провеждане: Пето СУ „Георги Измирлиев” Благоевград
Време на провеждане: 08.12.2018 г., начален час: 10. 00 часа
ВРЕМЕТРАЕНЕ:

60 минути за учениците от I клас ;

120 минути за учениците от ІІ до ІV клас включително.
ФОРМАТ:
Състезанието се провежда в два кръга:
І кръг 08.12.2018 г.– Коледно предизвикателство /Коледа наближава – подари
си успех/
ІІ кръг 13.04.2019 г.- Великденско приключение (за втория кръг на състезанието
се класират всички ученици, които са получили 75% от максималния брой точки от теста
за съответния клас)
Състезанието включва:

за учениците от І клас два модула - модул Математика и модул Български
език и литература, като за математика са предвидени 8 задачи, а за български език и
литература – 2 задачи, съобразени с изученото до момента учебно съдържание;
продължителност - 60 минути;

за учениците от ІІ до ІV клас два модула: модул Математика и модул
Български език и литература (учениците работят и по двата модула, в които са включени
по 10 задачи за всеки от тях ); продължителност - 120 минути;

за участие в състезанието не се заплащат такси
За модул математика не се разрешава използването на калкулатор
Модулите съдържат 10/десет/задачи.
За учениците от I клас тестът включва 10 / десет/ задачи, като за математика
са предвидени 8 задачи, а за български език и литература – 2 задачи, съобразени с
изученото до момента учебно съдържание.
Задачите носят различен брой точки. Те са посочени в работния лист срещу всяка
задача.

Организация в деня на състезанието
Учениците да бъдат в училището 10 минути преди започването на
състезанието
Всяко дете ще бъде насочено от квестора към своето място в стаята, в която
е разпределено
училища

В една зала ще бъдат комбинирани ученици от различни класове

и

училището

Родителите е необходимо да изчакат своите деца пред сградата на

Учениците трябва да носят син химикал, цветни моливи и чертожни
инструменти
Цели на състезанието:
Да предостави възможност за изява на всички ученици от І до ІV клас, които
обичат математика и български език и литература
• Да бъдат провокирани учениците още от началния етап да работят върху тестови
задачи с цел разширяване на функционалното познание.
• Да се подпомогнат учениците да овладяват умения за намиране и извличане на
информация, тълкуване и обобщение на факти, дефиниране на твърдения и изводи.
• Да се подготвят учениците за провеждането както на външно оценяване, така и на
регионални и национални състезания като се изгради у тях трайна нагласа на увереност,
без стрес и страх от провал, без внушение, че от един единствен тест зависи бъдещото им
развитие, а с амбиция за успех и мотивация.
• Да бъдат подготвени учениците за стандартизирани изпитвания при спазване на
принципите за достъпност и последователност
Всички участници получават грамота за участие
Награди за всеки кръг- за класиралите се на първо, второ и трето място
Регистрацията за участие в състезанието е на e- mail: petosublg@abv.bg и
приключва на 03.12.2018 г. в 17.00 часа.
За допълнителна информация можете да се обадите на тел. 0888/714 773, Катюша
Чимева
След попълването на таблицата с желаещите да се включат в състезанието, моля да
я изпратите на посочения по- горе адрес в посочения срок.
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