
Olympic kết nối trẻ em của 7 nước

 
dành cho học sinh lớp 1-11

22/4 đến 22/5, 2020

Olympic Toán trực tuyến



 là gì?
BRICSMATH.COM + là một vòng chuẩn bị lớn cho cuộc thi toán trực tuyến quốc tế hàng 
năm dành cho học sinh lớp 1-11. Từ năm 2020, địa lý của Olympic đã được mở rộng, Hiện 
nay học sinh từ 7 quốc gia sẽ có thể tham gia vào Olympicnày: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung 
Quốc, Nam Phi, Indonesia và Việt Nam. Đề bài của Olympic được ra bằng những ngôn 
ngữ chính thức của các quốc gia tham gia.

Năm 2020, vòng thi chính của Olympic BRICSMATH.COM sẽ được tổ chức lần thứ tư và 
nhân Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XII ở Nga.

Mục tiêu của Olympic là tạo sự quan tâm đến toán học và các ngành khoa học 
chính xác, cũng như Liên kết trẻ em từ các quốc gia khác nhau.

670 000
THÀNH VIÊN TỪ 5 NƯỚC

1 000 000
THÀNH VIÊN TỪ 5 NƯỚC

1 600 000
THÀNH VIÊN TỪ 5 NƯỚC

Olympic lần thứ I
Hội nghị thượng đỉnh 
BRICS lần thứ IX
Trung Quốc

2017

Olympic lần thứ II
Hội nghị thượng đỉnh 
BRICS lần thứ X
Nam Phi

2018

Olympic lần thứ III
Hội nghị thượng đỉnh 
BRICS lần thứ XI
Brazil

Olympic được đưa vào Tuyên bố của Hội 
nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XI"

Dòng lịch sử của Olympic

2019

Olympic lần thứ IV
Hội nghị thượng đỉnh 
BRICS lần thứ XII
Nga

2020

3 000 000
DỰ KIẾN THÀNH VIÊN



BRICSMATH to be 
inaugurated at the BRICS 
summit in Brazil on 13th 
November 2019

NOV 8, 2019

Registrations open for an 
online international 
Mathematics competition for 
school students

November 23, 2019

Nos dias da cúpula dos 
BRICS, foi realizada a 
abertura da competição 
internacional online 
BRICSMATH.COM

26 nov 2019

Запустилась 
международная 
онлайн-олимпиада по 
математике на платформе 
Учи.ру

15 ноября 2019

中国学生在2019年金砖国家在
线数学联欢节表现出色

2019-12-13

Đối tác của Olympic

Truyền thông về chúng tôi

 
BỘ GIÁO DỤC LIÊN 

BANG NGA
BAN GIÁO DỤC CƠ BẢN CỦA  

CỘNG HÒA NAM PHI
BỘ GIÁO DỤC CỘNG HÒA 
NHÂN DÂN TRUNG HOA

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO DỤC 
TRUNG HỌC ẤN ĐỘ

BỘ PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC ẤN ĐỘ



Những ngày của

22/4 đến 22/5/2020

Olympic bao gồm các đề bài tốt nhất trong những năm 
qua và tạo cơ hội để thực hành giải các bài toán không 
theo chuẩn.

Mỗi người tham gia có cơ hội để giải không hạn chế các 
bài toán tương tác



Distribua a água de tal maneira que todos 
recipientes tenham quantidades iguais de água.Điểm độc đáo của Olympic

 
Mỗi học sinh đến từ Brazil, Nga, Ấn Độ, 
Trung Quốc, Nam Phi, Indonesia và Việt 
Nam đều có thể tham gia Olympic 
BRICSMATH.COM +. Tất cả những gì cần 
chỉ là một thiết bị có truy cập Internet.

Olympic bao gồm 10 bài toán tương tác 
rất hay. Bài về logic và trí tưởng tượng 
không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về 
toán học.

Đề bài được ra bằng tiếng Bồ Đào Nha, 
Nga, Hindi, Anh, Trung Quốc, Indonesia 
và Việt Nam.

Joseph built a new tower, outlined the shadows 
and broke it. Build this tower again.

Перемести камень на башню со слоном так, 
чтобы выражения на двух башнях совпали.



Những ví dụ đề bài

Bánh quy nho (Độ khó: Khó)
Kỹ năng: Vị trí tương đối của các vật thể trong không gian và trên mặt phẳng. Lập các bước giải 
bài toán. Số học cơ bản.
Phần: Quan hệ không gian. Hình học trực quan. Hình học khối. Hình thành ý tưởng về khái 
niệm vật thể "khối". Khối trong hình học và trong thế giới xung quanh

Băng qua (Mức độ khó: khó)
Kỹ năng: Phân tích thông tin nhận được. Tư duy logic và thuật toán. Thực hiện một thuật toán 
đơn giản. Tổng hợp chuỗi logic của đồ vật, số, khối hình học, vv theo quy tắc. Tư duy logic. Biên 
soạn, ghi lại và thực hiện một thuật toán đơn giản.
Chương: Làm việc với thông tin.

Tàu với rồng (Độ khó: Dễ)
Kỹ năng: Vị trí tương đối của các vật thể trong không gian và trên mặt phẳng. Tư duy logic và 
thuật toán, trí tưởng tượng không gian.
Chương: Quan hệ không gian và tư duy không gian.

Bí ẩn ngôi đền cổ (Độ khó: khó)
Kiến thức: Số Pi, gốc của số, phần trăm. Kỹ năng: Phép cộng, phép trừ, phép chia, phép nhân. 
Tìm những thành phần chưa biết của phép toán số học. Tư duy logic và thuật toán.
Chương: Quan hệ không gian và tư duy không gian. Phép toán số học.

Lớp 1-4

Lớp 5-12



Để tham gia cần phải:
Máy tính hoặc máy tính bảng.
Có mạng Internet.

Giáo viên:
Đăng ký cho học sinh của mình 
trên trang Web.
Chọn lớp và chọn tiếng.
In ra và đưa ra cho học sinh tên 
người dùng và mật khẩu của họ.

 

Học sinh:
Sử dụng tên người dùng và mật 
khẩu của mình, vào trang web.
Giải bài toán.

BRICSMATH.com组织委员会主席

竞赛依托教育平台

进行

伊万·科洛莫耶茨

奖给：

奖状

王 丽Ксения Строгина

Certificado de
honra ao mérito

conferimos a

Laura Alves
awarded to

CERTIFICATE
of ACHIEVEMENT

David Tjale

sẽ được tổ chức vào tháng 4-tháng 5 năm 2020



BRICSMATH.com组织委员会主席

竞赛依托教育平台

进行

伊万·科洛莫耶茨

奖给：

奖状

数学在线竞赛

王 丽Ксения Строгина

A Olimpíada é organizada pela plataforma

Presidente do Conselho do Comitê
organizador da BRICSMATH.COM

Certificado de
honra ao mérito

Olimpíada online de matemática

conferimos a

Laura Alves

Chairman of the organizing committee
BRICSMATH.COM

awarded to

Online Mathematics competition for Primary School students

CERTIFICATE
of ACHIEVEMENT

David Tjale

Sau khi kết thúc Olympic, tất cả học sinh sẽ nhận được 
bằng, sẽ có  trong tài khoản cá nhân trên trang web 
bricsmath.com.
Giáo viên có thể in ra và trao tặng tại trường cho tất cả 
thành viên tham gia.

 

Công bố và trao giải những người 
tham gia 

 
 



Đăng ký và tham 
gia trên trang web

 info@bricsmath.com

 


