
Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός 
Καγκουρό

Πληροφορίες για εγγραφές και την 

διεξαγωγή του διαγωνισμού

www.kangaroo.gr 



Ακολουθούν οι λεπτομέρειες  σχετικά με τις ενέργειες 

που πρέπει να κάνεις

www.kangaroo.gr 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 
23 Μαΐου 2020 

στις 09:00 το πρωί

Παρακαλώ διάβασέ τις ακόμα και αν έχεις κάνει ήδη εγγραφή

Ειδικά φέτος θα γίνει ηλεκτρονικά, και μπορείς να 

διαγωνιστείς από το σπίτι σου



Για να κάνεις εγγραφή σε περίπτωση που δεν έχεις ήδη 
κάνει, μπες στην ιστοσελίδα του Καγκουρό

www.kangaroo.gr 



Βρες από την ιστοσελίδα του Καγκουρό τη Θεσσαλονίκη 
στον κατάλογο με τα Κέντρα Εξέτασης



Βρες το Σχολείο μας ως Κέντρο Εξέτασης, και 
επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά



Εκτός από το ονοματεπώνυμό σου και τα υπόλοιπα στοιχεία σου 
(τάξη, Σχολείο και λοιπά) είναι απαραίτητο ένα e-mail

(δικό σου ή του κηδεμόνα σου)

Επίσης πρέπει να καταβάλεις την συνδρομή των 12,50€
για τον διαγωνισμό. Η συνδρομή καταβάλλεται είτε απευθείας στο 
Κέντρο Εξέτασης ή στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Καγκουρό που 

υπάρχει στην ιστοσελίδα www.kangaroo.gr
(το υλικό που έχεις να λαμβάνεις ξεπερνά κατά πολύ αυτό το ποσό)



Εάν έχεις ήδη κάνει εγγραφή πρέπει 
οπωσδήποτε να βεβαιωθείς 

ότι το Κέντρο Εξέτασης που υπάγεσαι 
έχει το e-mail σου

Χωρίς e-mail η συμμετοχή στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
είναι αδύνατη

Παρακαλώ επικοινώνησε με το Κέντρο Εξέτασης που υπάγεσαι 
(εάν το ίδιο δεν επικοινώνησε ήδη μαζί σου) 

για να τους δώσεις το e-mail σου



Λίγες ημέρες πριν τον διαγωνισμό, θα πάρεις ένα 
μήνυμα στο e-mail που δήλωσες, με τίτλο

«Διαγωνισμός Καγκουρό 2020»



Στο e-mail αυτό θα υπάρχει ο σύνδεσμος που θα σε 
οδηγήσει (την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού)  στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα διαγωνιστείς

Ο σύνδεσμος είναι ατομικός για κάθε μαθητή, και 
αποτελεί τον κωδικό αναγνώρισής σου από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού



Μπορείς να διαγωνιστείς από οποιαδήποτε συσκευή,
υπολογιστή, tablet, ακόμα και κινητό

αλλά προτείνουμε να μπεις από υπολογιστή

Θα χρειαστείς σύνδεση στο internet καθ’ όλη τη 
διάρκεια του διαγωνισμού, και για την υποβολή των 

απαντήσεων στο τέλος



Το Σάββατο 23 Μαΐου, στο διάστημα από 

09:00 το πρωί έως 12:00 το μεσημέρι

πάτα τον σύνδεσμο που θα βρεις στο e-mail σου.

Θα σε πάει στην σελίδα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Από την στιγμή που θα μπεις στο σύστημα έχεις στην διάθεσή σου
2 ώρες 

μέχρι να ολοκληρώσεις τον διαγωνισμό

Σημειώνουμε ότι κανονικά ο διαγωνισμός διαρκεί μιάμιση ώρα 
αλλά φέτος δίνουμε μισή ώρα παραπάνω γιατί μπορεί να μην έχεις 

εξοικείωση με τον νέο τρόπο εξέτασης



Διάβασε τις οδηγίες και πάτα «ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ»
Από εκείνη στην στιγμή αρχίζει ο χρόνος των 2 ωρών 

που έχεις στην διάθεσή σου για τις απαντήσεις  



Επίλεξε τις απαντήσεις σου στις 
ερωτήσεις του διαγωνισμού 



Μπορείς να αλλάξεις απάντηση όσες φορές θέλεις



Αν έχεις ήδη απαντήσει σε μία ερώτηση αλλά στο τέλος προτιμάς να 
την αφήσεις αναπάντητη (π.χ. γιατί νομίζεις ότι είναι λάθος η 

απάντησή σου) έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις «Κενή απάντηση»

Έτσι θα αποφύγεις την αρνητική βαθμολογία.
Κάθε λάθος απάντηση θα σου αφαιρέσει έναν βαθμό, 

ενώ η κενή απάντηση παίρνει μηδέν



Όταν σιγουρευτείς ότι έχεις τελειώσει με 
όλες τις απαντήσεις σου, πάτα 

«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ»



Προσοχή, γιατί μπορείς να πατήσεις
«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ»

μόνο μία φορά

Αυτό θα σε βγάλει από το διαγώνισμα και 
δεν θα έχεις την δυνατότητα να ξαναμπείς 



Μόλις βγεις από το διαγωνισμό, 
πατώντας «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ», 

θα δεις τον βαθμό που πήρες



Τις επόμενες ημέρες, και αφού γίνει επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων όλων των διαγωνιζομένων,  θα μπορείς να 

δεις ηλεκτρονικά την αναλυτική σου βαθμολογία. 
Η αναφορά που θα δεις θα σε πληροφορεί, μεταξύ άλλων, 

αν  πήρες Διάκριση

Οι βαθμολογίες είναι ατομικές και δεν 
ανακοινώνονται σε άλλους διαγωνιζόμενους 

Τα ονόματα των διακριθέντων θα 
ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα μας

www.kangaroo.gr



Μην αμελήσεις να πας στο Κέντρο Εξέτασης που 
υπάγεσαι για να τα παραλάβεις.

Λίγες εβδομάδες μετά τον διαγωνισμό θα 
σταλούν στα Κέντρα Εξέτασης τα  δώρα σου!



α) Μια Βεβαίωση Συμμετοχής

Έχεις να λαμβάνεις:



β) Ένα «κυβοφιδάκι»

Πρόκειται για ένα παιχνιδάκι σκέψης, το οποίο είναι 
ένας ξύλινος γρίφος συναρμολόγησης

Έχει διαστάσεις 3,5 cm x 3,5 cm x 3,5 cm



γ) Ένα μαθηματικό μαγικό τρικ

Πρόκειται για μία διαφάνεια μεγέθους Α4 με ένα Μαθηματικό μαγικό 
τρικ. Με αυτήν κάνεις ένα υπέροχο τρικ όπου, φαινομενικά χωρίς 

πληροφορίες, μαντεύεις έναν αριθμό που έχει κάποιος στο νου του



δ) Το Βιβλίο «Μαθηματικά για όλους: τόμος 14»

Πρόκειται για το ουσιαστικότερο από τα δωράκια που λαμβάνεις. 
Περιέχει τα θέματα και συστηματικές λύσεις του φετινού 

διαγωνισμού, και άλλη ύλη



Αυτά είναι 
α) Μία Βεβαίωση Διάκρισης 

β) Ένα χαρτονάκι με ένα Μαθηματικό παιχνίδι 
γ) Μία Εκπαιδευτική Αφίσα

Εάν έχεις πάρει Διάκριση θα σταλούν στο Κέντρο Εξέτασης 
που υπάγεσαι τα δωράκια που δικαιούσαι για την Διάκριση. 



Με άλλα λόγια πρέπει να πας δεύτερη φορά στο Κέντρο Εξέτασης 
για να τα παραλάβεις. Θα ειδοποιηθείς πότε θα σταλούν.

Αν αμέλησες να παραλάβεις τα δωράκια που δικαιούνται όλοι, 
είναι ευκαιρία να τα παραλάβεις μαζί με τα δωράκια των 

Διακρίσεων. 

Προσοχή, τα δωράκια που δικαιούνται οι Διακριθέντες
στέλνονται αργότερα από ότι τα δωράκια που δικαιούνται 

όλοι οι μαθητές, και αυτό διότι πρέπει να περιμένουν μέχρι 
να βαθμολογηθούν τα γραπτά.



Σου ευχόμαστε 
καλά αποτελέσματα!

www.kangaroo.gr 


