
 

KANGOUROU MATHEMATICS 2020 
Ανακοίνωση για νέα ημερομηνία και μέθοδο διεξαγωγής του 

διαγωνισμού στην Κύπρο 
 
Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, όπως γνωρίζετε ο διαγωνισμός που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2020 έχει αναβληθεί λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και λόγω της απαγόρευσης εκδηλώσεων. 

Ως ασφαλής λύση για αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού μαθητών και γονιών σε χώρους 
εξέτασης και για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με βάση αυτό που μας επιτρέπει ο διεθνής 
οργανισμός KSF τον οποίο εκπροσωπούμε για τη διοργάνωση του Kangourou Mathematics στην 
Κύπρο, σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση του διαγωνισμού η οποία θα γίνει σε δύο μέρη Α 
και Β. 

ΜΕΡΟΣ Α 

Σάββατο, 23 Μαΐου 2020: Διαδικτυακός διαγωνισμός 

11.00 – 12.30 Επίπεδα 1-6 ( Α- ΣΤ Δημοτικού) 

13.00 – 14.30 Επίπεδα 7-12 ( Α’ Γυμνασίου – Γ’ Λυκείου) 

Τα θέματα θα τοποθετηθούν στο GoogleDrive(πατήστε εδώ) 10 λεπτά πριν την έναρξη του 
διαγωνισμού. Οι μαθητές θα μπορούν να εργαστούν στα θέματα στο σπίτι τους και να 
υποβάλουν τις απαντήσεις τους αφού εισάγουν το ονοματεπώνυμο τους και τον κωδικό τους. Η 
σύνδεση για την υποβολή των απαντήσεων θα βρίσκεται και αυτή στο GoogleDrive του 
διαγωνισμού. 

Οι μαθητές θα έχουν 90 λεπτά να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν τις απαντήσεις ενώ η εξέταση 
θα είναι 75 λεπτά. Στα 90 λεπτά η σύνδεση θα κλείνει. Καμία διάκριση/βραβείο με μετάλλια δεν 
θα δοθεί με βάσει το διαδικτυακό αποτέλεσμα μόνο. 

Ο κωδικός του κάθε μαθητή θα σταλεί με sms στο κινητό τηλέφωνο που δηλώθηκε στην εγγραφή 
στις 14 Μαΐου 2020. Αν μέχρι τις 18 Μαΐου δεν πάρετε τον κωδικό, παρακαλούμε να στείλετε 
μήνυμα με τα στοιχεία του μαθητή στο info@thalescyprus.com (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία 
γέννησης, επίπεδο, σχολείο, επαρχία, κινητό) ώστε ο κωδικός να σας σταλεί ξανά με email ή στο 
κινητό. 

ΜΕΡΟΣ Β: 

Μαθητές που θα πετύχουν ελάχιστη βαθμολογία που καθορίζεται από τους οργανωτές για κάθε 
επίπεδο ξεχωριστά θα προκριθούν και προσκαλεστούν ανά επίπεδο σε διαφορετικές 
ημερομηνίες και χώρους εντός Ιουνίου και ίσως Ιουλίου και όποτε το επιτρέπει η κατάσταση της 
πανδημίας, για γραπτή εξέταση, η οποία θα καθορίσει τη διάκριση για μετάλλια, Χρυσό, Αργυρό, 
Χάλκινο. 

Οι Εγγραφές θα είναι ανοικτές μέχρι 11 Μαΐου 2020 μέσω JCCsmart μόνο. 
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