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Mathematics Without Borders (MWB)  
( Sınır Tanımayan Matematik) 

Neden MWB? 
 
11 ülkeden (Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Hong Kong, Kazakistan, Kırgızistan, 
Makedonya, Malta, Romanya, Rusya, Özbekistan ) 1500’den fazla öğrencinin katılımı ile 
gerçekleşen İngilizce Matematik sınavında öğrencilerimizin yaşıtları ile aynı soruları 
cevaplayarak matematiksel becerilerini ortaya koymak, dünyadaki yaşıtları arasında kendi 
yerini ölçmek. 
 
Kimler katılır? 

 Yarışmaya 5. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrenciler katılabilir. 
 Yarışma öğrencilerin doğum tarihlerine göre gruplandırılarak yapılmaktadır. 

Yarışma içeriği 

 MWB,  bireysel sınav olarak 3 aşamada yapılır. 
• Sonbahar oturumu: Ekim  
• Kış oturumu: Ocak 
• İlkbahar oturumu: Mart ayı içerisinde yapılacaktır. 

 
 Her öğrenci kendi yaş grubunda, sınava hazırlanmış diğer öğrencilerle yarışır. 
 Yapılan 3 oturum içerisinde elde edilen herhangi iki derece ile final etabında yarışma 

hakkı elde edilir. 
 Final oturumu Bulgaristan’da olup ister bireysel istenirse de grup olarak katılınabilir. 

Yarışma Yeri ve Tarihi 

 Öğrenciler sınav günleri okul çıkışı etüt saatlerinde sınava girerler. 
 Her oturum için önceden bilgilendirme yapılacaktır. 
 Geçmiş yılların çıkmış soruları ile öğrencilerin çalışmaları sağlanacaktır. 
 Her oturumda belirli yüzdeliğe giren öğrenci madalya ve katılım belgesi alacaktır. 

Katılım  Masrafları 

 Bulgaristan patentli bir yarışma olduğu için (katılım ücreti )+ (öğrenci sayısı kadar 
başvuru ücreti)  
 

• Her oturum için 15$, 3 oturum için toplamda 45$ 
 

• Final etabı için grup/bireysel olması durumuna göre fiyat değişmektedir. 
 

 
 Bulgaristan’daki final etabı için masraflar daha sonra katılacak olan öğrenci sayısına 

göre belli olacaktır. 
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Öğrenci seçimi 
 
 Matematiğe ilgisi olup farklı deneyimler kazanmak isteyen tüm öğrenciler katılabilir.     

                                                                          
• Daha ayrıntılı bilgi için http://www.mathematicalmail.com/ sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. 
 

 
Katılmaya karar veren öğrencilerimizin izin dilekçesini imzalayıp ücreti ile birlikte en geç      
15 Ekim 2018 tarihine kadar sorumlu öğretmenimize iletmesi gerekmektedir. 
 
 

             Dilşah UÇKAN  
 

                                                                             Matematik Öğretmeni ve MWB Sorumlusu 
 

http://www.mathematicalmail.com/

