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Αγαπητή μαθήτρια και αγαπητέ μαθητή,
Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που θα συμμετάσχεις στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό
"Καγκουρό", ο οποίος προγραμματίζεται για το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 στις 9 το πρωί
πρωί, στο
Εξεταστικό Κέντρο που επέλεξες. Ακολουθεί σύντομο ημερολόγιο.

1) Την ημέρα του Διαγωνισμού έχεις να παραλαμβάνεις τα ακόλουθα

α) Βεβαίωση Συμμετοχής (όπως στην εικόνα).
εικόνα
β) Ένα παιχνιδάκι σκέψης, τον «συναρμολογούμενο
κύβο», το οποίο είναι παραλλαγή του κύβου του Rubic,
Έχει διαστάσεις 3,6 cm x 3,6 cm x 3,6 cm. Η εικόνα
παραπάνω δείχνει τον κύβο σε συναρμολογημένη και σε
τυχαία θέση.
γ) Ένα δίπτυχο χαρτόνι με θέμα «Σε ποιες κάρτες είναι ο αριθμός
σου;», Πρόκειται για ένα μαθηματικό μαγικό τρικ, όπως στην εικόνα
παραπάνω. Επίσης θα λάβεις ένα
να δεύτερο δίπτυχο χαρτόνι με θέμα
«Το Στομάχιον του Αρχιμήδη»,
Αρχιμήδη» το οποίο ένα αρχαίο παιχνίδι
σκέψης. (Δεν επισυνάπτεταιι εδώ η εικόνα λόγω έλλειψης χώρου).
χώρου
δ) σελιδοδείκτη ε) απόδειξη πληρωμής (αν δεν έχεις ήδη λάβει).

2) Περίπου 3 εβδομάδες μετά τον Διαγωνισμό
Λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα,
Πάσχα θα παραλάβεις από το Κέντρο
Εξέτασής σου το βιβλίο «Καγκουρό: Μαθηματικά για όλους».
όλους»
Πρόκειται για πολυτελή έγχρωμη έκδοση 112 σελίδων μεγέθους Α4 με τα θέματα και συστηματικές
λύσεις του φετινού διαγωνισμού, και άλλη ύλη. Το δώρο αυτό είναι το ουσιαστικότερο από τα
δωράκια που παραλαμβάνεις.

3) Όταν διορθωθούν τα γραπτά, λίγο μετά τις διακοπές του Πάσχα
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πάρεις από το Κέντρο
Εξέτασης που διαγωνίστηκες ένα δισέλιδο με φωτογραφία του γραπτού σου, λεπτομερή
βαθμολογία και μικρή ανάλυση της βαθμολογίας σου. Το χαρτί αυτό είναι ατομικό, για κάθε
διαγωνιζόμενο χωριστά (δείγμα φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Αν επιπλέον διακριθείς (υπενθυμίζουμε ότι διακρίνεται ένας στους έξι μαθητές, ανά τάξη,
Πανελλαδικά) τότε το όνομά σου θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα μας και θα παραλάβεις
α) Αριστείο Διάκρισης (διαφορετικό για Δημοτικό και Γυμνάσιο-Λύκειο, όπως στην εικόνα)

β) Έγχρωμη εκπαιδευτική αφίσα διπλής όψης διαστάσεων 50 cm x70 cm .
γ) Ένα χαρτονάκι με ένα μαθηματικό παιχνιδάκι.

Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία!

