
                          ГОРДЕЕМ СЕ С ТЯХ! 

 
   В начален етап на 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в 
състезания и олимпиади традиционно участват голям брой 
ученици и показват високи резултати. Ежегодно се провеждат: 

• Софийски математически турнир - 1-4 клас 
• Олимпиада по математика за 4 клас 
• Олимпиада „Знам и мога” - 4 клас 
• Европейско математическо кенгуру - 1-4 клас 
• Математическо състезание „Аз и числата“ - 1-4 клас 

• Състезание  „Аз и буквите“ - 1-4 клас 

• Състезание  „Аз рисувам“ - 1-4 клас 

 

 
   За втора учебна година се провежда Вътрешноучилищно 
интердисциплинарно състезание „Аз успявам“ за ученици от 2 до 12 
клас. 
Целта на състезанието е да се предостави възможност за изява на учениците. В 
състезанието могат да участват ученици, разделени в три възрастови групи: 

• Първа група – II – IV клас 

• Втора група – V – VIII  клас 

• Трета група – IX – XII клас 

Провежда се в три етапа: 

I етап: Подаване на заявление от учениците, желаещи да вземат участие. 

II етап: Учениците се явяват в четири различни дни на четири състезания по 
следните дисциплини: 

• Математика 

• Български език и литература 

• Природни науки 

• Обществени науки (за учениците от II клас – Четивна техника) 

III етап: Петимата ученици от всяка възрастова група, получили най-висок 
сборен резултат от четирите състезания, се явяват на защита на проект по тема 
зададена от комисията. 

Победителите от всяка възрастова група получават едногодишна стипендия от 50 
лева на месец до края на учебните занятия. 

 

 

 

 

 

 



Резултати от състезания и олимпиади, 

проведени през учебната 2015/2016 година 

 

• Софийски математически турнир: 

     Участваха 16 ученици от І клас, 21 ученици от ІІ клас, 7 ученици от ІІІ клас и 
4 ученици от ІV клас. С най-високи постижения са: 

Симеон Асенов Любомиров от І клас – 53т. 

Ева Красимирова Митова от І клас – 50т.  

Маргарита Йонкова Георгиева от І клас – 45т. 

Павел Венциславов Иванов от І клас – 43т. 

Анна Александър Димитрова от І клас 40т. 

Светлин Пламенов Бонев от ІІ клас – 47т. 

Кристиян Георгиев Николов от ІІ клас – 40т. 

Мартин Иванов Иванов от ІІІ клас – 48т. 

 

    • Вътрешноучилищно интердисциплинарно състезание „Аз успявам“: 

   Масово участие на учениците от ІІ до ІV клас и изключително високи 
резултати. 
 

    18 от тези ученици покриха 75 % от общия бал. 

    Финалистите, получили най-висок сборен резултат от четирите състезания: 

Светлин Пламенов Бонев – ІІб клас 

Росица Димитрова Недева – ІІв клас 

Мартин Иванов Иванов – ІІІв клас 

Виктория Венциславова Миланова – ІІв клас 

Кристиян Георгиев Николов – ІІб клас, 

се явиха  на защита на проект по тема “Богатствата на България!“ и се 
представиха достойно. 

 

За победител от Първа група – II – IV клас, единодушно беше излъчен 

 Кристиян Георгиев Николов от ІІб клас, с максимален брой точки. 

 

• Олимпиада по математика за 4 клас – І кръг: 

   Участваха 3 ученици от ІV клас:  

Елизабет Георгиева Марчева 

Йордан Йорданов Йорданов  

Кристиан Валериев Димитров 

Елизабет Георгиева Марчева постигна 16 точки и се класира за ІІ кръг. 

•  Състезание „Аз рисувам“ 

Мартина Йонкова Георгиева от Іб клас спечели максимален брой 

50 точки на тема „Моята любима приказка“. 



 

  •  Математическо състезание „Аз и числата“ - 1-4 клас: 

   Участваха 62 ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV клас. От тях 22 ученици са 
постигнали резултат над 40 точки.С максимален брой – 50 точки, са 
следните ученици: 

Виктор Станиславов Кисьов  - Ів клас 

Маргарита Йонкова Георгиева - І клас 

Сава Ивов Сираков – ІІб клас 

Рая Ангелова Димитрова – ІІІа клас 

Мартин Иванов Иванов – ІІІв клас 

 

   • Математическо състезание „Аз и буквите“ - 1-4 клас: 

   Участваха 54 ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV клас. От тях 39 ученици са 
постигнали резултат над 40 точки. С максимален брой – 50 точки, са 
следните ученици: 

Йордан Петров Иванов - І клас 

Дея Николова Николова - І клас 

Виктория Венциславова Миланова - І клас 

Йордан Петров Иванов – ІІб клас 

Дея Николова Николова – ІІб клас 

Виктория Венциславова Миланова – ІІв клас 

Мартин Иванов Иванов – ІІІв клас 

 

   Учениците, изкарали максимален брой – 50 точки на две от 
състезанията на СБНУ, се класират за финалния етап. 

През тази учебна година на финален етап ще се явяват учениците 
Мартина Йонкова Георгиева - Іб клас  

Мартин Иванов Иванов – ІІІв клас 

 

  Поздравяваме всички ученици и техните родители                
за достойното представяне! 

 

 

 

 


