
Nasjonale og internasjonale konkurranser i

MATEMATIKK

Den nordiske matematikkonkurransen

European Girls’ Mathematical Olympiad

International Mathematical Olympiad

Baltic Way Mathematical Contests

ABEL
konkurransen

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for 
elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledende runder 
som gjennomføres digitalt på skolene, og en finale ved NTNU i Trondheim. 
Elever som gjør det godt i Abelkonkurransen kan bli invitert til en eller flere 
internasjonale konkurranser i matematikk.

Datoer for Abelkonkurransen  
skoleåret 2022/2023:

NMC er en årlig konkurranse for elever i videregående skole i Danmark, Finland, 
Island, Sverige og Norge. Maks 20 deltagere fra hvert land kan delta, og de 
norske deltagerne blir plukket ut etter finalen i Abelkonkurransen. NMC er en 
kvalifisering til den internasjonale matematikkolympiaden (IMO). Konkurransen 
foregår i april hvert år, og gjennomføres på skolene. 

georgmohr.dk/nmcperm

European Girls’ Mathematical Olympiad er en konkurranse for jenter. 
Konkurransen arrangeres i april hvert år, i forskjellige vertsland i Europa. Norge 
velger ut fire deltagere etter andre runde i Abelkonkurransen. 
Neste EGMO er i Portorož i Slovenia 13.-19. april 2023.

egmo.org

International Mathematical Olympiad er en årlig matematikkonkurranse for 
elever under 20 år. Konkurransen samler over 600 ungdommer fra mer enn 
100 land. Hvert land kan delta med inntil 6 personer. Fra Norge blir de tre 
beste fra finalen i Abelkonkurransen direkte kvalifisert til olympiaden, og de 
tre siste tas ut etter den nordiske matematikkonkurransen (NMC). Olympiaden 
holdes i juli hvert år, i forskjellige vertsland. Neste IMO er i Chiba, Japan 2.-7. 
juli 2023.

imo-official.org

Baltic Way er en lagkonkurranse i matematikk for de baltiske landene, de 
nordiske landene, Polen, Nord-Tyskland og St. Petersburg. Konkurransen 
holdes i november, på skift på de forskjellige stedene. Hvert lag består av 
fem deltakere. Det norske laget blir tatt ut på grunnlag av resultatene i 
Abelkonkurransen og Den nordiske matematikkonkurransen. Baltic Way 
2022/2023 foregår i november 2023 i Flensburg, Tyskland.

EGMO

IMO

Baltic Way

NMC

Første runde:  
Andre runde:  
Finalen:   

  17. november 2022
  19. januar 2023
 7. mars 2023

https://georgmohr.dk/nmcperm/
https://egmo.org
https://www.imo-official.org

