
 

(English text follows)  

Αγαπητοί,  

Οδηγίες για τον ONLINE Διαγωνισμό Kangourou Μαθηματικών(ΜΕΡΟΣ Α) στις 23/5/2020.  

1.Τι ώρα ξεκινά ο διαγωνισμός;  
Για το Δημοτικό, επίπεδα 1, 2, 3, 4, 5 και 6, ο διαγωνισμός ξεκινάει η ώρα 11πμ και τελειώνει η ώρα  
12.30μμ.  
Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να καταχωρήσουν τις απαντήσεις τους μέχρι τις 12.30μμ.  
Για το Γυμνάσιο(επίπεδα 7, 8 και 9) και Λύκειο(επίπεδα 10, 11 και 12), ο διαγωνισμός ξεκινάει η ώρα  
1μμ και τελειώνει η ώρα 2.30μμ.  
Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να καταχωρήσουν τις απαντήσεις τους μέχρι τις 2.30μμ.  
 
2.Πού θα βρούμε το εξεταστικό δοκίμιο;  
Το δοκίμιο θα αναρτηθεί στο GOOGLE DRIVE 10 λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνισμού. 
Για το Δημοτικό η ώρα 10.50πμ.  
Για το Γυμνάσιο και Λύκειο η ώρα 12.50μμ.  
Το δοκίμιο θα το βρείτε ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ  
 
3.Δε γνωρίζετε ποιο είναι το Επίπεδο που θα εξεταστείτε; ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  
 
4.Μπορώ να εκτυπώσω το δοκίμιο;  
Ναι, αν έχετε τη δυνατότητα να το εκτυπώσετε θα μπορείτε να το κάνετε.  
 
5.Πού θα καταχωρήσω τις απαντήσεις μου;  
Για το Δημοτικό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και επιλέξτε τη τάξη στην οποία φοιτάτε.  
Για το Γυμνάσιο και Λύκειο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και επιλέξτε τη τάξη στην οποία φοιτάτε.  
 
6.Πρέπει να καταχωρήσω όλα τα στοιχεία που μου ζητάτε;  
Ναι, είναι απαραίτητο.  
 
7.Πού θα χρησιμοποιήσω τον κωδικό που μου στείλατε;  
Ο κωδικός που λάβατε είτε με μήνυμα στο κινητό είτε μέσω email θα χρησιμοποιηθεί στο GOOGLE  
FORM (Σημείο 5) στο οποίο θα καταχωρήσετε και τις απαντήσεις σας.  
 
8.Αν δεν πήρα κωδικό, τι να κάνω;  
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22283600 το συντομότερο.  
 
9.Εάν έχω κάποια απορία σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης των απαντήσεων μου την  
μέρα του διαγωνισμού θα μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;  
Ναι, θα μπορείτε στο 22283602 ή 22283603.  
 
Παρακαλούμε όπως δοκιμάσετε τα βήματα πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού έτσι ώστε αν έχετε  
οποιανδήποτε απορία να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν το Σάββατο, 23 Μαΐου 2020.  

   

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1tN4mecKyX0vBJsEbILM3vdkA94i0_Yip
https://drive.google.com/file/d/1IIyMMSyRKKCqdvn4Nh1BQTqnSRpBDL5G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6nwG7l_qFpNOBE59GVdfB-sRjCRS65H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8vdjSEVjrP5NURHqbT9ywYduZxNohQ_/view?usp=sharing


 

 
 
Dear,  
 
Instructions for Kangourou Mathematics Online Competition (PART A), 23/5/2020.  
  
1.What time does the competition starts?  
Primary School, Levels 1, 2, 3, 4, 5 and 6, competition starts at 11am and finishes at 12.30pm.  
This means that students have to submit their answers by 12.30pm.  
Gymnasium (Levels 7, 8 and 9) and Lyceum (Levels 10, 11 and 12), competition starts at 1pm and  
finishes at 2.30pm.  
This means that students have to submit their answers by 2.30pm.  
 
2.Where will we find the paper?  
The paper will be uploaded on GOOGLE DRIVE 10 minutes before the competition starts.  
For Primary School, papers will be uploaded at 10.50am.  
For Gymnasium and Lyceum, papers will be uploaded at 12.50pm.  
Papers will be available  HERE  
 
3.If you do not know your LEVEL you can find your name and level here? CLICK HERE  
 
4.Can I print the questions paper?  
Yes, you may print it if you have a printer.  
 
5.Where I will upload my answers?  
For Primary school CLICK HERE and choose your Level or Grade at school.  
For Gymnasium and Lyceum CLICK HERE and choose your Level or Grade at school.  
 
6.Do I have to complete all the details you ask for?  
Yes, it is required.  
 
7.Where will I use the code you sent to me?  
The code you received through sms message on your phone or by email you will have to enter it on the  
GOOGLE FORM (see above, no.5) where you will be submitting your answers.  
 
8.What do I have to do if I did not receive any code?  
Contact us as soon as possible at 22283600 .  
 
9.If I have any questions regarding the procedure on the day of the competition can I contact you?  
Yes, call us at 22283602 or 22283603.  
 
Please, test the above steps before the date of the competition, 23 May 2020, so if you have any  
questions we will be able to answer them before the competition starts.  
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