
ИНФОРМАЦИЯ

за организацията на общински кръг на олимпиадата

по ЗНАМ И МОГА

учебна 2022/ 2023 година

СУ “Стоян Заимов” - Плевен

Съобразно Регламента на олимпиадата и Правилата за организиране на ученическите

олимпиади, утвърдени със Заповед на Министъра на образованието и науката

Учениците, подали декларация за участие, са само от IV клас.

Националната олимпиадата „Знам и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на

знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап

на основната образователна степен. Тя съдейства за откриване на деца с развити на високо

ниво умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание.

Олимпиадата се провежда по тема, която включва разнообразни задачи от няколко учебни

предмети, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и

здравното образование, защитата при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации,

безопасността на движението.

Форматът на олимпиадата включва 12 задачи със свободен отговор, като всяка задача може да

има няколко подусловия с различна насоченост. Решаването на задачите изисква

самостоятелен писмен отговор, аргументиране на изразено мнение, решаване на проблем,

прилагане на нестандартни решения. Учениците следва да четат с разбиране, да извличат и

интерпретират информация за решаване на проблем от таблици, графики и друга знакова

информация, да коментират резултати от извършването на прости опити, да търсят и

предлагат оригинални решения на реални проблеми, да мислят логически, да използват

междупредметни връзки за обяснение на факти и процеси в контекста на учебното

съдържание в началния етап на основното образование.

Задачите и критериите за оценка на решенията им в трите кръга на олимпиадата се

разработват от националната комисия, определена със заповед на министъра на образованието

и науката, и се съгласуват с МОН.

Писмената работа е анонимна.

Продължителност: 80 минути

Оценяването е с точки. Максималният брой точки е 50 (петдесет).

Класирани за областен кръг ще са учениците на 1, 2 и 3 място.

Инструктаж за ученика ще бъде предоставен на всеки от участниците, по административен

път.


