Регламент проведення IIІ Всеукраїнської олімпіади
з ментальної арифметики
SMARTUM TERRITORY 2020
Дата проведення: 22 лютого 2020 року, субота, 10:00-17:00.
Місце проведення: м. Київ, «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ», вул. Хрещатик, 2.
Кількість учасників: 500 дітей.
Вартість участі: 360 грн. з дитини (у суму вже включена комісія банку),
поверненню не підлягає.
Початок реєстрації: о 12.00 24 грудня 2019 року.
Закінчення реєстрації: о 12.00 7 лютого 2020 року.
Вікові категорії учасників:
Молодша група – 5-6 років
Середня група – 7-8 років
Старша група – 9-16 років.
Учасник може взяти участь лише в одній темі - останній темі, за якою учасник
написав перехідну контрольну роботу, отримав Сертифікат та тренером
встановлений відповідний рівень на Платформі Smartum.
Переможці (1-3 місця) у темах «Просто», «Брати», «Друзі», «Анзан» у кожній
віковій категорії отримають цінні призи.
ОЛІМПІАДА СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ТУРІВ: ВІДБІРКОВИЙ ТУР І
ФІНАЛ.
Окремо проводиться конкурс талантів «Smartum Цезар».
ВІДБІРКОВИЙ ТУР
Відбірковий тур проводиться окремо в кожній віковій категорії за темами:
«Просто», «Брати», «Друзі», «Анзан».
Реєстрація за кожним рівнем проходить окремо.
Відбірковий тур проводиться за рівнями, які вже завершені й діти виконали
перехідну контрольну роботу з даного рівня.
1 рівень – дитина написала перехідну контрольну роботу за темою «Просто»,
займається на темі «Брати»;

2 рівень - дитина написала перехідну контрольну роботу за темою «Брати»,
займається на темі «Друзі»;
3 рівень - дитина написала перехідну контрольну роботу за темою «Друзі»,
займається на темі «Друг+Брат» та «Анзан»;
4 рівень - дитина написала перехідну контрольну роботу за темою «Анзан»,
займається на темі «Множення» або «Ділення».
Діти, що знаходяться на 0 рівні й тільки проходять тему «Просто», в
олімпіаді участь не беруть.
Завдання на відбірковому турі складається з блоків різної складності:
одноцифрові, двоцифрові, трицифрові та чотирицифрові приклади.
Приклади надруковані на паперових бланках.
Рахунок відбувається на уявній рахівниці.
Загальний час на виконання завдання – 10 хвилин.
Бланк містить 14 блоків по 5 прикладів у кожному.
Одноцифрові: 10 прикладів з 10 чисел у прикладі.
Двоцифрові: 10 прикладів з 5 чисел, 10 прикладів з 7 чисел у прикладі.
Трицифрові: 10 прикладів з 4 чисел, 10 прикладів з 6 чисел у прикладі.
Чотирицифрові: 10 прикладів з 3 чисел, 10 прикладів з 5 чисел у прикладі.
Учасник може почати рахувати з будь-якого блоку.
Наприклад, якщо дитина впевнена в своїх силах, вона може почати рахувати з
останніх блоків (трицифрові, чотирицифрові числа) та залишок часу витратити на
добір балів з легшими прикладами.
Головне завдання для дитини – набрати якомога більше балів.
Комісія підраховує результати відбіркового туру.
Нарахування балів за кожен блок відбувається окремо.
Складність (блоки)

1-цифрові з 10 чисел
2-цифрові з 5 чисел
2-цифрові з 7 чисел
3-цифрові з 4 чисел
3-цифрові з 6 чисел
4-цифрові з 3 чисел
4-цифрові з 5 чисел

Кількість прикладів

10
10
10
10
10
10
10

Кількість балів за 1
Максимальна
правильно
кількість балів
вирішений приклад
1 бал
10
3 бали
30
5 балів
50
8 балів
80
12 балів
120
15 балів
150
20 балів
200
ВСЬОГО
640

ФІНАЛ
10 дітей з найвищими балами в кожній віковій категорії (10 молодших, 10
середніх та 10 старших) та кожній темі проходять у Фінал олімпіади.
Групи фіналістів формуються за віком (молодші, середні та старші) та темою, в
якій будуть змагатися.
Завдання фіналу генерує Платформа Smartum в онлайн-режимі.
Рахунок відбувається на уявній рахівниці.
Параметри рахунку:
Молодша група:
Двоцифрові числа, 7 чисел у прикладі, швидкість виведення 2,0с та вище.
Середня та старша група:
Двоцифрові числа, 10 чисел у прикладі, швидкість виведення 1,8с та вище.
Трицифрові числа, 6 чисел у прикладі, швидкість виведення 2,6с та вище.
Результати обчислень діти заносять на паперовий бланк.
Комісія підраховує результати фіналу та визначає переможців (1-3 місце) у темах
«Просто», «Брати», «Друзі», «Анзан» у кожній категорії.
КОНКУРС ТАЛАНТІВ «Smartum Цезар».
Окремий конкурс,де дитина може продемонструвати свої таланти. 
Учасник має
швидко рахувати в уяві та одночасно виконувати інші дії. 
Наприклад, рахувати та
читати вірш, виконувати фізичні вправи тощо.
Заявки на конкурс розглядаються окремо, відповідно до «Положення про участь у
конкурсі талантів «Smartum Цезар».
Кількість учасників: 10 дітей.
Вік учасників: 5-16 років.
Всі учасники конкурсу талантів отримають цінні призи.

Бажаємо успіхів! Стань чемпіоном разом зі SMARTUM!

