
                    ТАБЕЛАРНИ  ПРЕГЛЕД  ДОДЕЉЕНИХ  ПРИЗНАЊА 
НА   МАТЕМАТИЧКОМ  ТАКМИЧЕЊУ   "МИСЛИША  2021" 

                                                                     (ОСНОВНИ НИВО) 

   Критеријуми  број бодова за поједина признања   
                  

                    Школа и разред         Макс. бодова     I награда      II награда      III награда     Похвала 

               ОШ     12. разред                    60                     60                 5457              5153            4550 
 
               ОШ     38. разред              100                 100                9497              8793            7586 
               СШ     14. разред                    100                 100                9497                        87  93             75 86 

 

     С обзиром на начин бодовања задатака (3, 4, 5  бодова;  максимум 100 бодова, односно 60 бо- 
дова за 1. и  2. разред ОШ),  нису могући збирови 98 и 99 бодова, односно 58 и 59 бодова за 1.и 2. раз. 

 

              Важна обавештења:  
                 Нa такмичењу "Мислиша 2021" (основни ниво) било је укупно 23.669 ученика из 344 основне школе 

Републике Србије (број СШ не знамо, јер је такмичење за њих одложено због епидемије ковид вируса). 

                   Заједно са овим табеларним прегледом  шаљемо: 

                 1)  основни извештај о такмичењу, 

                 2)  извештај за школу - резултате свих ученика, 

                 3)   захвалницу школи и захвалницу координатору, 

                 4)  табеле  са тачним одговорима (већ су послате заједно са збиркама „Мислиша 2021“). 

                  У посебним  пошиљкама  (и то поступно, како буду припремљене) шаљемо:  

                   уобичајене редовне поклоне (збирку задатака „Мислиша 2021“ за ОШ)  свим школама (за 
библиотеку)  и координаторима  - већ је послато (у истој пошиљци су и табеле  са тачним одговорима). 
                   захвалнице члановима  радног  тима,  
                   додатне поклоне школи и координатору за допринос већем учешћу ученика – све са 
одговарајућим налепницама, 
                   награде (са дипломама) и похвале ученицима за постигнуте  (посебна пошиљка или у оквиру 
друге пошиљке, зависно од броја тих признаања), 

                   сертификате за учешће на такмичењу, налепнице и чланске карте , 

                    поклон-свеске „Мислиша 2021“ за сваког учесника (ученици, чланови радног тима). 

                   У складу са пропозицијама, најуспешнији такмичари (100% бодова на основном нивоу) квали-
фиковали су се за републичко финале, а планирано је да се финале одржи 25.04. 2021. године у Београду 
(Дечанска 6). Да ли ће се одржати и када - зависи од епидемиолошке ситуације. Коначно саопштење о томе 
објавићемо на нашим сајтовима  и фејсбук страници до 20.04.2021. године . 

                  Табеле тачних одговора у тестовима за све разреде, овај табеларни преглед, оквирни извештај о 
такмичењу, спискови награђених и похваљених ученика (по разредима, азбучним редом), као и остала 
обавештења о такмичењу "Мислиша 2021", могу се видети и на нашим сајтовима: www.arhimedes.rs и  
www.mislisa.rs  
 
Београд,  05.04.2021.                                                                             МД "АРХИМЕДЕС" - Такмичарска комисија           

  Разред   

  Бр.такм. 

1. р. 2. р.     3. р.    4. р.     5. р.    6. р.   7. р.     8. р.   Св. ОШ    1. р.   2. р.   3. р.   4. р  Св.СШ   Укупно 

5.090 5.564   4.553   3.842   1.762   1.304     927     627   23.669        
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  Свега  нагр.       70  511 207 102 110     113 51 17     1.181        

  Похвале     190  625 483 261 130      86 53 49     1,877        

  Свега  н+п     260 1.136 690 363 240    199 104 66 3.058        


