
ППМГ Бургас Challenge, 2020 – Инструктаж 
 

ПРЕДИ СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

Необходими материали  

 

Осигурете си следните необходими пособия: 

 Математика: Линия, пергел, транспортир, бутилка с вода.  

 Физика: Линия, пергел, транспортир, бутилка с вода, калкулатор. Ако не разполагате с 

подходящ научен калкулатор вкъщи, може да използвате онлайн ресурси като 

https://www.desmos.com/scientific. 

 

Правила  

 

Напомняме, че по време на състезанията не е разрешено ползването на учебни пособия като 

учебници, сборници, теми от минали олимпиади и състезания. Това включва и интернет, ако е във 

връзка със състезателните задачи, тоест: 

 Разрешено е – да си пуснете музика в YouTube. 

 Не е разрешено – да проверявате формули в Wikipedia, да обсъждате задачите с приятели по 

Messenger, Discord и други начини. 

Организаторите не могат да следят директно за спазването на тези правила, но се доверяват на 

личната отговорност на участниците в името на честната надпревара между всички и Ви уверяват, 

че задачите са достатъчно сериозни, за да изискват пълната съсредоточеност и определеното 

състезателно време. Не губете ценното си време в опит да „надхитрите“ останалите!   

 

ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

Получаване на задачите 

 

В 9:00 часа в деня на състезанието ще получите на дадения от Вас имейл темата със задачите. В 

случай, че не намирате нашето писмо, проверете за всеки случай папка „Спам“. Ако към 9:10 все 

още не намирате задачите, уведомете ни на нашия имейл, даден по-долу.  

 

Време за работа и изпращане на задачите 

 

За решаване на темата ще разполагате с определено време в зависимост от възрастовата Ви група: 

 2.5 часа – физика V клас; 

 4 часа – математика IX-XII клас, физика VI клас, физика VII-VIII клас, физика IX-X клас; 

 4.5 часа – математика V клас, математика VI клас, математика VII-VIII клас, физика XI-XII клас. 

 

След изтичане на това време, разполагате с 30 минути да снимате или сканирате писмената си 

работа и да я изпратите на имейл 

 

ppmgbourgaschallenge@gmail.com 

 

със заглавие на имейла, включващо имената Ви и класа Ви. 

 

Това означава, че писмени работи се приемат до: 

 12:00 – физика V клас; 

 13:30 – математика IX-XII клас, физика VI клас, физика VII-VIII клас, физика IX-X клас; 

 14:00 – математика V клас, математика VI клас, математика VII-VIII клас, физика XI-XII клас. 

https://www.desmos.com/scientific
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Съветваме да не подценявате времето, което е нужно за сканиране, снимане и изпращане. 

Напомняме, че работи, получени след изтичане на дадените 30 минути, не участват в официалното 

класиране. 

 

Писмени работи се приемат във всякакъв формат (.pdf, .png, .jpg и други), но резолюцията трябва да 

бъде достатъчно висока, така че написаното да бъде четимо от оценителите.  

Предпочитаният за най-лесна проверка формат е един общ файл .pdf. За целта може да използвате 

редица приложения, например: 

Simple Scan (Android) CamScanner (Android, iPhone) 

Ако изпитвате проблеми с изпращането на писмената си работа, свържете се с нас навременно 

(преди крайния час) чрез имейл към ppmgbourgaschallenge@gmail.com със заглавие „Технически 

проблем“. 

 

Въпроси по задачите 

 

По време на състезанието може да задавате въпроси към журито по условията на задачите. За целта 

изпратете имейл с въпроса си на  

 

ppmgbourgaschallenge@gmail.com 

 

със заглавие  „Въпрос – [Вашата възрастова група]“, например „Въпрос – 7-8“.  

 

Журито приема въпроси за пояснения по условията, а не въпроси по решенията на задачите. Ако 

журито приеме въпроса Ви, отговорът ще бъде изпратен само до Вас по имейл. Също ще бъдете 

уведомени, ако журито откаже въпроса Ви. 

 

СЪВЕТИ 

 

За състезанията по математика и физика: 

 

1. Изпратете писмената си работа дори и да смятате, че не сте се представили максимално 

добре. Ако темата е затруднила Вас, най-вероятно ще е затруднила и останалите участници! 

 

2. Четете условията много, много внимателно, за да не изгубите точки в задачата от 

недоразбиране. Често в условието има ключова информация в рамките на дори една дума, 

без която задачата не може да се реши правилно. 

 

3. Пишете възможно най-четливо. Журито трябва да успее да разчете верните ви отговори. 

 

4. Може да решавате задачите в произволен ред, но трябва да бъде ясно обозначено коя част от 

работата Ви към коя задача се отнася. 

 

5. Въпреки че е необходимо да описвате съображенията в решенията си, не се увличайте в 

твърде дълги описания за сметка на същинското решаване на задачи. При обемна тема това 

би загубило ценно време! 

 

6. Ако изпитвате сериозни затруднения със задача, добре е да преминете към друга, за да не 

губите време. След време се върнете на първоначалната задача. Хапнете шоколад и 

пробвайте отново. 

 

За състезанието по физика: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplescan.scanner&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/camscanner-pdf-scanner-app/id388627783
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7. Някои от подточките в задачите са свързани, така че може да се наложи да използвате 

резултат, получен в една подточка и в следващите подточки. 

 

8. Не забравяйте да записвате мерните единици на своите числени отговори. В противен 

случай те няма да бъдат зачетени за верни, тъй като числото, само по себе си, не означава 

нищо. 

 

9. В групи IX-X и XI-XII клас: Не работете само числено, а довеждайте отговорите в задачите 

до буквен вид. Например, ако в задача е дадено          ,       , правилна 

формулировка на отговор би била 

  
 

 
           , а не             . 

 

 

Организаторите Ви пожелават успех! 


