
Кратка информация за международните  

математически състезания 

 

             Най-престижното състезание в света по математика е Международната 

олимпиада (IMO). Тя е „Световното първенство” в сферата на математиката. Веднага 

след нея се нареждат нейните аналози за по-малки ученици – PMWC, IMC – 

International Mathematics Competition (EMIC + WYMIC) и AITMO. Те са създадени с 

идеята да се запълни липсата на световна олимпиада по математика за по-малките по 

подобие на Международната олимпиада (IMO), в която възрастовото ограничение е 20 

години с изискването състезателите да са също ученици. 

             IMC – International Mathematics Competition включва ЕМIС (Elementary 

Mathematics Intercity Competition), което е прогимназиално състезание по математика, и 

WYMIC или IWYMIC е абревиатурата на Word Youth Mathematics Intercity Competition 

("Световно младежко състезание по математика между градове"). Понякога 

състезанието се нарича IWYMIC, т.е. в наименованието му. се добавя думата 

"Invitational", което в превод означава "по покана". IMC (EMIC + WYMIC) е основано 

през 1999 г.   

             По същество IMC е световно първенство по математика за ученици-младша и 

старша възраст. От водещите страни в областта на математиката участват всички без 

Япония. Възрастовите групи са две – до13,5 и до 16,5 год. Домакин на състезанието 

обикновено са азиатските държави (нещо съвсем неслучайно с оглед на конюнктурата в 

математиката – в първата десятка на международните олимпиади по математика „по 

правило” има 6-7 азиатски държави + Русия и САЩ, като „американците” всъщност са 

с азиатски произход). Досега само веднъж WYMIC е организирно извън Азия и това 

става през 2009 г. в Южна Африка, като същата година Филипините провеждат 

Филипинско EMIC.  

             Ето и всички домакинства на проведените досега WYMIC: 1999 г. - Тайван 

(участват само държави от Югоизточна Азия); 2000 г. - Тайван (участват само държави 

от Югоизточна Азия); 2001 г - Филипини; 2002 г. — Индия; 2003 г. — не се провежда, 

поради опасност от грипнат; епидемия SARS; 2004 г. - Макао; 2005 г. - Тайван; 2006 г. - 

Китай; 2007 г. - Китай (броят на отборите достига 65, като от този момент се включват и 

Канада, Иран, Южна Африка и САЩ); 2008 г. - Тайланд; 2009 г. - Южна Африка; 2010 г. 

– Корея; 2011 г. – Индонезия (включва се и Русия!). Тазгодишното издание (за 2012 г.) ще 

се проведе от 23 до 28 юли в Тайпе, Тайван, а догодина – през 2013 г. в гр. Бургас! За 

първи път в Европа – в България, и то точно в Бургас! 

Последното WYMIC беше организирано в гр. Бали, Индонезия от 18 до 23 юли 2011 г. 

под името IIMC (Indonesia International Mathematics Competition). To се проведе под 

патронажа на министъра на образованието на Индонезия г-н Мухамад Нух с участието 

на 604 ученици от 29 държави: Австралия, Бангладеш, Бруней, България, Виетнам, 

Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Канада. Кипър, Китай, Корея, Малайзия, Макао, 

Мексико. Монголия, Непал, Нигерия, Русия, САЩ, Сингапур. Тайван, Тайланд, 

Филипини, Холандия, Хонг Конг, Шри Ланка и Южна Африка. Учениците бяха 

разделени на 2 възрастови категории: младша възраст - родени след 20 юли 1997 г. и 



старша възраст - родени след 20 юли 1994 г. България беше представена от общо 6 

отбора: в младша възраст при участието на общо 65 отбора се състезаваха отборите на 

СМГ, ПМГ - Бургас, ПМГ - Шумен и ПМГ - Димитровград, а в старша при участието на 

общо 86 отбора - отборите на СМГ и ПМГ - Бургас. Бургаските ученици се представиха 

отлично и спечелиха 1 сребърен, 2 бронзови медала и 5 четвърти места (награда 

“Merit”) от индивидуалното класиране и 2 трети места от отборното.  

             PMWC "Ро Leong Kuk" (Primary Mathematics Word Contest - Начално световно 

състезание по математика "По Льонг Кук") е най-престижният математически  

форум в света за деца под 14,5 год., с първо издание през 1997 г., с постоянен домакин 

Хонг Конг и с постоянно българско участие от 1998 г. насам. Последното PMWC се 

проведе от 12 до 17 юли 2011 година. В него голям успех постигнаха възпитаниците  на 

ПМГ „Акад.Никола Обрешков” –  Бургас – 4 сребърни медала и купа от отборното 

класиране в своята група и с 4 бронзови медала и дипломи за трето място от 

индивидуалното класиране. Участваха 44 отбора от цял свят, сред които почти всички 

от най-добрите – Китай, Русия, САЩ, Сингапур, Тайван, Тайланд, Филипини, 

Австралия, България, Виетнам, Индия, Индонезия, Иран, Канада, Корея, Малайзия, 

Макао, Хонг Конг, Южна Африка. 

 

Какъв е регламентът на тези олимпиади? 

По регламент в тези олимпиади във всяка категория се провеждат 2 състезания - 

индивидуално и отборно. Отборите са съставени от по 6 души: 4 ученици и 2 

ръководители. Ръководителите превеждат темите на родните за състезателите езици. 

Индивидуалното състезание се състои от 15 задачи, всяка от които се оценява с 10 точки, 

а отборното - от 10 задачи, които се разпределят и решават от четиримата участници в 

даден отбор и се оценяват с по 40 точки. 

 

 Как се избират отборите от България? 

  От част от страните, включително и България се канят по 4 отбора. Първоначално 

българските участници се определят след провеждане на контролни между 

кандидатите (когато те са повече от 4), но в последните години заради изключително 

доброто представяне на ПМГ-Бургас и СМГ-София на международните и националните 

форуми по математика, двете училища са винаги сред участниците, а за другите две 

места, ако желаещите са повече от два, се провеждаквалификация между тях. Вътре във 

всяко училище също се провежда квалификация между учениците, които са на 

подходяща възраст. В различните години освен от София и Бургас, са участвали отбори 

и от Варна, Русе, Габрово, Стара Загора. За пояснение: държавата не осигурява 

финансиране за тези състезания, но все пак целта е да пътуват умни деца без оглед на 

това дали имат достатъчно финансови средства, така че участието на спонсори е една 

прекрасна идея в това отношение.  

             В резултат на целенасочената работа с младите таланти в Бургас и областта, само 

за последните 5 години – от 2007 година до 2011 година учениците от  ПМГ “Акад. 

Никола Обрешков” са спечелили 1 златен, 18 сребърни и 20 бронзови медала от участия 

на Международни състезания по математика. 


