
Положення про відбори команди м. Києва 
на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 

Діє з 2010 року 

Склад учасників відбірково-тренувальних зборів 
До участі у відборах запрошуються учасники міської олімпіади, що посіли перше або друге мі-
сце у своїй паралелі (8—11-ті класи). Додатково до відбору у 8-му класі запрошуються учасни-
ки, що посіли перші місця серед учнів 7-х класів. Учасники міської олімпіади, які є призерами 
IV етапу тогорічної олімпіади, стають учасниками відборів у випадку, якщо вони посіли місце 
не нижче від третього на ІІІ етапі цього року. 

Кількість турів 
3. Або 4 у разі, якщо команду неможливо сформувати за результатами 3 турів. 

Завдання 
У кожному турі для кожного з класів — 4 задачі на 4 астрономічні години. Можливий частко-
вий збіг текстів умов для різних класів. 

Критерій відбору 
Cума балів, що набрані учасниками в другому турі міської олімпіади й у двох найбільш вда-
лих для них турах відбірково-тренувальних зборів. Якщо показники двох учасників відрізня-
ються не більш як на 2 бали, їхні результати вважають однаковими. 

Критерії відбору у разі рівності основних показників 
Для учасників з однієї паралелі (за рівності балів на основні місця від паралелі; або на додаткові 
місця, якщо наявність таких місць не залежить від результатів відбору в інших паралелях) дода-
тковим критерієм є виступ на першому турі міської олімпіади. До підсумків відбору (складе-
них із результатом другого туру міської олімпіади) додаються результати учасників на першому 
турі олімпіади, та знову набуває сили стандартний критерій порівняння. Для учасників з різних 
паралелей додатковим критерієм є результат виступу в 4-му турі відборів. 

Проведення четвертого туру 
Якщо неможливо сформувати команду для участі в IV етапі всеукраїнської олімпіади, прово-
дять 4-й тур. У ньому беруть участь лише претенденти на місця в команді. Рішення про прове-
дення завершального туру журі ухвалює на своєму засіданні, що відбувається по завершенні 
трьох турів. Вважають, що кращий результат на відборах серед учасників 4-го туру показав той 
учасник, який отримав більше балів за цей тур. Перевага в 1 бал на 4-му турі є суттєвою. В разі 
рівності результатів і в 4-му турі остаточний склад команди визначається шляхом жеребку-
вання. 

Склад команди 
У склад команди від певної паралелі (або кількох паралелей) може бути відібрано лише одного 
учасника, а може навіть не бути відібрано жодного. Це допустимо за умови, що учасники 
з таких паралелей показали значно гірші результати, ніж решта учасників. Остаточне рішення 
щодо складу команди ухвалює журі. До складу команди автоматично долучаються учасники, 
що стали призерами ІІІ етапу цього року, якщо вони посіли перше місце на IV етапі минулого 
року або стали учасниками відборів до міжнародної олімпіади попереднього року. Умови від-
бору не залежать від того, чи учасники з певних паралелей закріпили собі місця в команді за-
здалегідь. Наприклад, перед відборами два чи три місця в паралелі можуть бути вже зайнятими. 

Остаточне рішення щодо складу команди ухвалюється на заключному засіданні журі; в разі 
проведення четвертого туру — після перевірки робіт учасників, що брали участь у турі. 
У заключному засіданні журі відбору можуть брати участь усі члени журі міської олімпіади. 


