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"АРХИМЕДЕС" МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО 
11000 Београд, Дечанска (Моше Пијаде) бр. 6 

 Телефони: (011) 3245-382  и 3245-383,  факс: 3245-383 

             Е-маил:  arhimed1@eunet.rs                          Сајт: www.arhimedes.rs 

                 Бр. 5779                                                                                 Београд, 05.06.2014. 

САОПШТЕЊЕ 

          
Завршне свечаности у "Архимедесу" 

ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМА 
       

       Завршена је још једна школска година у Математичком друштву "Архимедес".  

       Овде се осврћемо само на две активности (од више активности током године). 

        Основна делатност "Архимедеса" јесте "Архимедесова" школа младих 

математичара,  коју сваке године похађа 700-800 ученика од I раз. ОШ до IV раз СШ 

и старији предшколци. 

      За резултате на завршном тесту у "Архимедесовој" школи младих 

математичара , који је одржан 31. маја 2014. године и на коме је било 606 ученика,  

признања (награде и похвале)  добило је  567 ученика (464 награде и 103 похвале).       

          "Архимедес" спроводи и разна математичка такмичења. Најпознатије и најмасовније 

математичко такмичење на републичком нивоу је "Архимедесов" математички турнир.   

         На овогодишњем "Архимедесовом" Математичком турниру (у оквиру којег су два 

екипна првенства Србије у математици - за ОШ и СШ)  учествовале су 155 екипa (100 из ОШ 

и 55 из СШ) са укупно 720 такмичара.  За екипне рерзултате школа додељенa су укупно 94 

признања (57 наградa и 37 похвала),  а за појединачне резултате ученика по разредима 

додељено је укупно 268 признање (103 награда и 165 похвала)  

             Екипни прваци Србије у математици за 2014. годину су: ОШ "Жарко 

Зрењанин" из Новог Сада (у категорији ОШ) и Гимназија "Јосиф Панчић" из Бајине 

Баште  (у категорија СШ). Детаљни резултати за екипе и појединце по разредима 

могу се видети на сајту  www.arhimedes.rs - под Такмичења и под Новости). 

          Подела признања (награда и похвала) за резултате на завршном тесту у 

"Архимедсовој" школи и на Математичком турниру обавиће се на завршним  

свечаностима у суботу, 7. јуна 2014. године у свечаној сали Учитељског 

факултета у Београду: у 10 сати за Математичку школу,  у 12 сати за Математички 

турнир.  Добродошли на свечаност! 

          Резултати масовног математичког такмичења "Мислиша 2014"- основни ниво 

(47.193 учеснка) и велико републичко финале (100 учесника) – саопштени су раније и 

објављени на нашим сајтовима. 

           Честитамо школама и ученицима на постигнутим резултатима! 

 
 
 
 

       За "АРХИМЕДЕС":                                                                                                                                            

Богољуб Маринковић, проф                                            Богољуб Маринковић, проф. 
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