
 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 17 февруари 2019 г. (неделя) от 09.00 часа в сградата на ППМГ "Акад. Н. Обрешков" 

гр. Бургас, ще се проведе математическото състезание “Академик Никола Обрешков“. 

Състезанието се провежда по инициатива на Училищното настоятелство на ПМГ "Акад. 

Н. Обрешков", методическото обединение на учителите по математика в гимназията и е 

посветено на Патронния празник на ППМГ "Акад. Н. Обрешков" гр. Бургас. 

 

В състезанието могат да вземат участие ученици от I, II, III, IV, V, VI и VII клас.  

 

Състезателната тема за учениците от І, ІІ и ІІІ клас включва 15 тестови въпроса с 

избираем отговор и една задача, чието решение изисква подробно описание.  

Състезателната тема за учениците от ІV клас е с формата на математическото 

състезание „Откриване на млади таланти“. Състезанието „Откриване на млади таланти“ е 

едно от задължителните състезания, на които четвъртокласниците трябва да се явят за да 

участват в класацията за прием в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас за учебната 2019/2020 

година. 

Състезателната тема за учениците от V и VІ клас включва 15 тестови въпроса (12 от 

тях са с избираем отговор и 3 – със свободен отговор) и една задача, чието решение изисква 

подробно описание.  

Състезателната тема за учениците от VІІ клас е с формата на предстоящото им 

външно оценяване по математика и изпит за прием в държавни и общински училища след 

завършен VІІ клас. 

 

Състезанието за учениците от I, II и III клас е от 09.00 часа до 10.30 часа - 90 минути, 

а за учениците от на IV, V, VI и VII клас от 09.00 часа до 12.00 часа - 180 минути. 

 

 

 ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО се извършва в библиотеката на 

ППМГ от 11.02. до 14.02.2019 г.. с работно време от 08:00 часа до 17:00 часа.  

 ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО е 15 лв. и се заплаща при записването.  

 

 

Разпределението на участниците по стаи ще бъде публикувано в сайта на ППМГ 

„Акад. Н. Обрешков“ http://pmgbs.com/  на 16.02.2019 г. 

 

   ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ” 

 

гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 19, Директор: 056 810 082; Пом.-директори: 056 810 096; Секретар: 056 530 690;  

Канцелария: 056 810 083  www.pmgbs.com  e-mail: pmgbs@abv.bg 
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