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ОРГАНИЗИРАТ 

ШЕСТНАДЕСЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

за ученици от 11. и 12. клас 

 

Математическият турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас ще се проведе 

на 12.03.2023 г. онлайн. 

Темата е във формат тест, който включва 12 задачи от затворен тип, 5 със свободен отговор, 3 задачи, за 

които е необходимо пълно описание на решенията и една допълнителна задача на журито. Частта с формат на тест 

по математика се оценява максимално за 100 точки, а допълнителната задача – максимално за 20 точки. Последните 3 

задачи и задачата на журито трябва да бъдат решени на листи, след това сканирани или снимани, а файловете (формат 

pdf или jpeg) да бъдат изпратени на e-mail: mat_turnir@ts.uni-vt.bg. 

Примерни теми и темите от предходните турнири са публикувани на адрес http://www.math-vt.com. 

Желаещите да участват в турнира могат да се регистрират online на адрес http://www.math-vt.com или на e-mail: 

mat_turnir@ts.uni-vt.bg, като посочват: трите имена на участника, населено място, училище, клас, адрес за 

кореспонденция, e-mail, телефон и име и фамилия на преподавателя по математика.  

Всеки участник трябва да има потребителски профил в Microsoft. 

Краен срок за регистрация – 10.03.2023 г. (петък) до 16:00 часа. 

ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.  

Математическият турнир ще се проведе онлайн, като линк към темата и подробни указания ще бъдат 

изпратени на всеки участник в турнира, на посочената при регистрация електронна поща. При активиране на темата, 

всеки участник трябва да има активен потребителски профил в Microsoft, тъй като електронната платформа изисква 

такъв. Тези, които не са получили от своите училища потребителски профил в Microsoft, могат да направят това през 

outlook.com (за създаване на безплатен такъв). Условията на задачите ще бъдат активирани в 9:00 часа на 12 март. 

Времето за решаване на задачите е 3 астрономични часа.  

Журито определя наградите сред събралите най-много точки. То присъжда и награда за най-добро решение на 

допълнителната задача. Получените точки се преобразуват в оценка по шестобалната система съгласно своевременно 

оповестена от Журито таблица за съответствие, като долната граница за оценка Отличен 6.00 не може да бъде по-висока 

от 100 точки. 
Резултатите от турнира са валидни за кандидатстване в специалностите Информатика, Компютърни 

науки, Софтуерно инженерство, Информационно брокерство и дигитални медии и Педагогика на обучението по 

математика и информатика на ВТУ. 
Получената оценка от всеки участник има валидност две години, включително годината на получаване.  

Резултатите от турнира и начинът на награждаване ще бъдат публикувани в интернет страницата на 

Факултет „Математика и информатика“ и интернет страницата на турнира – http://www.math-vt.com.  

 

Желаещите да получат удостоверения от математическия турнир, проведен през 2023 г., могат да заявят 

това в последната секция на формуляра със задачите, като попълнят своето ЕГН. Непопълването на ЕГН 

означава, че не се желае такова удостоверение. 

Издадените удостоверения на участвалите през 2022 г. ученици от 11. и 12. клас са валидни за приема на 

студенти и през 2023 г.  

Издадените удостоверения от математическия турнир, проведен през 2022 г., са изпратени на директорите 

на училищата. 

 

 

Телефони за връзка: 
Факултет „Математика и информатика“: 062/ 600 461, 0884 679496 
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