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                          "МИСЛИША 2016" 
Републичко финалe – специјалне награде 

 
        Математичко друштво "Архимедес" из Београда већ 11 година (2006-2016)  
организује национално математичко такмичење "Мислиша".  
        На такмичењу "Мислиша 2016" (основни ниво, 10.03.2016) учествовало је 50.560 
ученика (од 2. раз. основне школе до 4. раз. средње) из 640 школа (ОШ и СШ).  
          Резултати су послати школама знатно пре предвиђеног рока.  
          Додељено је укупно 4.479 признања (795 наградa и 3.684 похвалe). Сва признања су 
такође послата у предвиђеном року, а спискови награђених и похваљених ученика на 
основном нивоу објављени су и на  "Архимедесовим" сајтовима. 
          У складу са пропозицијамаа, најуспешнији такмичари (100% бодова на основном 
нивоу) позвани су на  републичко финале, на коме су решавали 5 задатака у току 90 минута 
(уз неопходна образложења како се до резултата дошло).  
            Велико републичко финале такмичења "Мислиша 2016" (за ученике са макси-
малним бројем бодова на основном нивоу такмичења) одржано је 17. априла 2016. године у 
Београду. На финалу је учествовлo 123 ученикa. Сви су добили сертификат о учешћу, 
прикладне поклоне и решења свих задатака.  
           За постигнуте високе резултате додељена су одговарајућа признања, укупно 105 
признања: 68 награда (I, II, III) са дипломама и 37 похвала (прецизније: 37 првих награда, 20 
других, 11 трећих и 37 похвала), што је објављено на нашим  сајтовима. 
          Осим поменутих традиционалних награда (лепе и пригодне књиге, првенствено: 
приручне математичке), у складу са пропозицијама, најбољима се додељују и четири 
специјалне награде. . Комплетни резултати били су познати и објављени  20.04.2016. године 
до 12 часова. Спискови награђених и похваљених ученика у истом року су објављени на 
нашим сајтовима www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs. 
            Пошто је у појединим категоријама (млађи разреди ОШ, старији разреди ОШ, СШ) 
било више ученика са максималним бројем бодова (укупно 23), добитници специјалне 
награде одређени су на јавном извлачењу ("из шешира"), које је обављено 21. априла 2016. 
године  у  8.30 часова у "Архимедесу", уз директно укључeње у Јутарњи програм РТС. Због 
тога је био померен уобичајени термин јавног извлачења (тачно у подне, тј. у 12 часова), што 
је било унапред најављено у оквиру извештаја о резултатима финала (награђени и 
похваљени ученици). 
            Специјална награда је "Архимедесова" летња школа (камп) младих математичара 
на Сребрном језеру (1−9. јула 2016) или на Гочу (13−22. јула 2016) – по избору добитника 
награде. 

             Добитници специјалне награде су: 

1. Милићевић Владан , 2. раз. ОШ „Краљ Александар I“, Нови Београд 
2. Шушњар Ања, 5. раз. ОШ „Свети Сава“, Панчево 
3. Суботић Антоније, 8. раз. ОШ „Доситеј Обрадовић“, Ириг 
4. Бауер  Марко, 3. раз. Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад 

     Честитамо добитницима награда!                                                                                    
                            МД "АРХИМЕДЕС" 
                        (Комисија за такмичење) 

 


