
ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО - 

РУСЕ 
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ХXIII РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА” 

 
за ученици от І до ІV клас 

18 май 2019 год. 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

І. ЦЕЛИ на състезанието: 

 

 1. Предоставя възможност за творческа изява на учениците от 

начален етап със задълбочени знания и практически умения в областта на 

математиката и изобразителното изкуство. 

 2. Осигурява възможност за реализация постиженията на учениците. 

 3. Дава възможност на училищата от гр. Русе и региона да сравнят 

постиженията си в обучението на учениците от начален етап. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ: 

  

 Инициатор: ЦПЛР-ЦУТНТ - Русе 

 Организатор: ЦПЛР-ЦУТНТ - Русе, РУО - Русе 

 Състезанието е традиционно и се провежда за двадесет и трета 

поредна година, като се посвещава на ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА 

ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА. 

 

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ на състезанието: 

 

Състезанието ”ЗНАМ И МОГА” се провежда в две направления: 

„МАТЕМАТИКА” и „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” 

Състезателните теми са съобразени със знанията и уменията на 

учениците от начален етап. 

 

1. Направление „МАТЕМАТИКА” - темата е съставена от 6 задачи 

с избираем отговор, 4 задачи с отворен отговор, който трябва да се напише 

от състезателя и една задача, изискваща подробно описване на решението.  

 



►На задачите от 1 до 6 включително са посочени четири отговора, 

един от които е верен. На листа за отговори трябва да се огради буквата на 

верния отговор. 

При посочване на верен отговор на задачи 1, 2 и 3, всяка задача се 

оценява с 3 точки, а задачи 4, 5 и 6 – с 5 точки. 

 

►На задачи 7, 8, 9 и 10 в бланката за отговори, състезателят трябва 

да запише конкретен отговор на всяка от тях. При записан верен резултат, 

всяка задача се оценява със 7 точки. 

 

► Решението на задача 11 се записва на листа за отговори подробно 

и вярното решение с необходимата обосновка се оценява с 10 точки. 

 

2. Направление „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” – участниците 

рисуват с пастели на кадастрон с формат 350/500 мм в ОУ „Иван Вазов” на 

тема „Денят е прекрасен, защото…”. 

 

ІV. УСЛОВИЯ за участие: 

 

1. До участие в „ЗНАМ И МОГА” се допускат ученици от І до ІV 

клас, подали своевременно заявка за участие (трите имена, клас, училище) 

и заплатили такса - правоучастие от 4 (четири) лв. до 13 май 2019 г. в 

ЦПЛР-ЦУТНТ - Русе, ул. ”Одрин” №1 или по банков път: 

ТБ ИНВЕСТБАНК – РУСЕ, IBAN BG32IORT73793100038400  

BIC IORTBGSF 

Основание: Регионално състезание „Знам и мога” – брой участници 

Важно: Спазвайте срока за записване в състезанието!  

Таксите-правоучастие, приведени по банков път след посочения 

срок – 13.05.2019 г., не осигуряват записване на участници за 

състезанието. 

 

2. С оглед по-експедитивното разпределение на състезателите, заявка 

за участие е желателно да подадете на е-mail: cutnt_rs@abv.bg, като 

използвате формата за заявка, публикувана на www.cutnt-ruse.com.  

 

3. Необходимо е участниците в направление „МАТЕМАТИКА“ да 

разполагат с чертожни пособия и син (черен) химикал. 

 

4. Участниците в направление „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” 

могат да си носят молив и гума, които да ползват за идейното изграждане 

на творбата. Окончателното цветово изграждане на рисунките ще се 

осъществява само с предоставените им материали. 

 

mailto:cutnt_rs@abv.bg
http://www.cutnt-ruse.com/


V. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 

 

 МАТЕМАТИКА:  

от 09:00 до 11:00 часа в ОУ „Иван Вазов” – 18.05.2019 г. 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: 

от 11:30 до 13:00 часа в ОУ ”Иван Вазов” – 18.05.2019 г. 

 

VІ. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ: 

 

1. Оценяването и класирането се извършва от комисии, съставени от 

преподаватели в начален етап от училищата – участници и 

преподаватели от ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе. 

 

2. Класирането и за двете направления е само индивидуално. 

 

3. Класирането ще бъде обявено на електронната страница на ЦПЛР-

ЦУТНТ- Русе: www.cutnt-ruse.com  

Ще се публикуват резултатите само на състезателите, чиито 

родители /настойници/ са подали декларация за съгласие до 18.05.2019 

г.  

Бланка на декларацията ще бъде публикувана на електронната 

страница на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе - www.cutnt-ruse.com. Имената на 

състезателите, за които няма подадена декларация за съгласие за 

публикуване на резултатите ще бъдат заличени от списъците. 

 

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ:  

 

От събраните средства (такса-правоучастие) се закупуват 

консумативи, материали, награди и се покриват разходите по 

организацията и провеждането на състезанието. 

 

 

За информация и записване:  

www.cutnt-ruse.com  

ЦПЛР-ЦУТНТ - Русе, ул. „Одрин”№1; 

 082/83 46 78; 0876/ 834 678 

e-mail: cutnt_rs@abv.bg 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 
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