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ИНФОРМАЦИЈА
Математички празник у Београду
ОДРЖАН ЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНИ

ВЕЛИКИ МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР - 2013
У организацији Математичког друштва "Архимедес" из Београда, у сарадњи са
Министарством просвете Србије, науке и етхнолошког развоја, у Београду је у суботу, 18. маја
2013. године, одржан традиционални МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР, у оквиру којег су две екипне
математичке олимпијаде школа Србије (основне школе и средње школе), најмасовније
такмичење на државном нивоу.Такмичење је одржано у Београду, у две суседне школе (Хемијскотехнолошко-прехрамбена школај и Тринаеста београдска гимназија) и одвијало се у 27 учионица.
Школске екипе (репрезентације школа) чине најбољи математичари из појединих разреда: за
основне школе - по 5 такмичара (по један ученик IV-VIII разреда), а за средње школе - по 4 такмичара (по
један ученик IIV разреда).
Математички турнир је специфично такмичење. На турниру сваки такмичар ради две групе задатака:
А) задаци по програму редовне наставе математике (основна знања, 10 задатака); Б) нестандарадни задаци
из програма додатне наставе, тј. задаци за "изоштравање ума" у којима долазе до изражаја логичке,
комбинаторне и друге математичке способности ученика (виши ниво знања из математике, 5 задатака),
укупно 15 задатака. Сваки математички турнир је ризница лепих задатака.
Према утврђеним критеријумима врши се ранговање и додела признања, како екипама (за екипне
резултате), тако и појединцима (за појединачне резултате по разредима).

На овогдишњем турниру учествовало је 178 екипа (124 ОШ и 54 из СШ) са 836 tакмичара и
око 200 наставника-вођа и пратилаца екипа, као и известан број гостију, укупно преко 1000
учесника-љубитеља математике.
У оквиру Турнира (за време израде задатака) одржане су и неке пратеће манифестације (семинар
за наставнике и продајна изложба математичких публикација за наставнике и ученике и др.)

Био је то својеврсни и велики математички празник у Београду, као што је био током
претходних 38 година.
Због обимности и специфичности стручних послова око прегледа задатака и сређивања резултата
(преглед 836 радова са око 12.500 задатака, са супер контролом и др.), извештај о Турниру (са резултатима)
биће објављен тек кроз десет дана и послат свим школама-учесницима Турнира.

Свечана подела признања (награде, похвале и др.) обавиће се 08.06.2013. године (субота)
у 12 сати у свечаној сали Учитељског факултета у Београду, Краљице Наталије 43.
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