
НАЦИОНАЛНАТА 

ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА”  

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 

ГОДИНА





Казвам се Полина

Петкова Асенова. Родена

съм в гр. Плевен.

През учебната

2017/2018 година, аз

прекрачвам прага ОУ

“Валери Петров“, което

същата година отваря

врати и започва да пише

своята история. Чувствам

се горда, че съм

възпитаничка в първия

випуск на училището.





Чувствам се горда, че съм

възпитаничка в първия випуск на

училището. Щастлива съм, че

моите постижения, награди и

призови места ще оставят диря в

историята на училището, а може би

ще дам и пример на по-малките

ученици от мен да тръгнат по моя

път на успехите.



 Постиженията ми в областта на математика:

Коледно математическо състезание 2017 г. - Второ място.

Традиционно математическо състезание посветено на Апостола на свободата Васил 

Левски 17.02.2018 г. - Първо място с максимален резултат

Националното математическо състезание "Европейско Кенгуру" 2018 г. областен кръг 

- Първо място 77 т.

Великденско математическо състезание - 2018 г. - Първо място.

Математическо състезание "Стоян Заимов" – 2018  г. - Първо място.

Математически турнир „Иван Салабашев“ 2018 г. - Второ място. 

Коледно математическо състезание 2018 г. - Трето място.

Математическо състезание „Васил Левски“ 2019 г. - Второ място.

Математически турнир „Иван Салабашев“ 2019 г. - Първо място. 

Плевенски математически турнир 2020 г - Второ място.

Олимпиада по математика областен кръг 2021 г - Първо място с максимален резултат.

Националното математическо състезание "Европейско Кенгуру" 2021 г. областен кръг 

- Второ място

 Национална олимпиада „Знам и мога“ 2021г., областен кръг – Първо 

място 

 Национална олимпиада по Гражданска образование, 2021г. – Първо 

място, допусната за защита на проект на тема: „Действие за 

бъдещето“ 



От четиригодишна тренирам художествена гимнастика в 

СКХГ “Плевен“. Участвала съм в много международни

състезания, турнири и държавни първенства както отборно 

/ансамбъл/, така и индивидуално:

• Турнир по Художествена Гимнастика "Зимни принцеси" –

ансамбъл 2015 г. – Първо място.

• Международен турнир по художествена гимнастика 

"Коледни звездички" – ансамбъл 2016 г. – Първо място.

• Турнир по художествена гимнастика за Купа „Плевен” 

ансамбъл 2017 г. – Първо място.

• Международен турнир по художествена гимнастика 

"Коледни звездички" – ансамбъл 2017 г. – Първо място.

• Международен турнир по художествена гимнастика 

"Коледни звездички" – ансамбъл 2018 г. – Първо място.

• Гимнастрада Зона Север 2018 от държавен спортен

календар" – Първо място.

• Държавно Първенство масов спорт и гимнастрада гр. 

София - 2018г. – Първо място.

• Турнир по художествена гимнастика "Зимни принцеси" 

индивидуално с уред - 2019 г. и 2020г. – Първо място.

• Турнир по художествена гимнастика "Зимни принцеси" 

ансамбъл 2020 г. – Първо място.


