
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
          

       XXX  МЕЂУНАРОДНИ 

МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР 
ГРАДОВА 

 

 Београд се 1998. године укључио у Турнир градова преко КММ "Архи-
медес", коме је то поверио Централни Организациони комитет Турнира из 
Москве. Већ неколико година на Турниру градова учествују ученици из пре-
ко 100 градова широм света. 
 Током школ. 2008/2009. године одржава се XXX Међународни 
математички Турнир градова на коме Београд такође учествује. 

  ЈЕСЕЊИ ЦИКЛУС у две фазе (припремна и основна) одржаће се у 
"Архимедесу" (Дечанска 6): 

- Припремна варијанта:  12.10.2008. године у 14 часова;   
- Основна варијанта:  26.10.2008. године у 14 часова. 

 Израда задатака траје: 4 часа (припремна) и 5 ч. (основна вар.). 

  ПРОЛЕЋНИ ЦИКЛУС у две фазе (припремна и основна) одржаће се 
у "Архимедесу" (Дечанска бр. 6):  

 - Припремна варијанта: 01.03.2009. године у 14 часова; 
  - Основна варијанта: 15.03.2009. године у 14 часова.   

          Израда задатака траје 4 часа (5 часова). 

        Постоје две категорије учесника: млађи узраст (VIIVIII раз. ОШ и        
I раз. СШ)  и старији узраст (II, III и IV раз. СШ). 

       Могу се пријавити и учствовати и ученици који нису учествовали у 
претходним фазама Турнира. Ако је ученик учествовао у неколико фаза, 
рачуна му се бољи резултат. 
       Додељују се награде са дипломама и похвале.  
       Похађање "Олимпијске групе" је добра припрема за Турнир. 

  ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ТУРНИРА ГРАДОВА (ФИНАЛЕ ТУР-
НИРА) биће почетком августа 2009. год. Место још није одређено.  

 Информације и пријаве: КММ "Архимедес" Београд, Моше Пијаде 
(Дечанска) бр. 6, тел. 3245-382 и 3245-383, сваког дана од 9 до 21 час.  

 О Турниру градова и успесима наших ученика шире информације 
можете добити на интернет-адреси: www.arhimedes.co.yu. 

 
Организациони комитет ТГ  
        за ГРАД БЕОГРАД 

                                                                 КММ "АРХИМЕДЕС" – Београд 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
1) Од ове школске године поромењени су називи варијаната задатака на Турниру 
градова:   
Досадашња припремна варијанта – сада је базна варијанта (полазна, основна), а 
досадашња основна варијанта постала је сложена (сложенија) варијанта. 

Суштина се није променила ни у чему другом (ниво задатака, бодовање и др.): 
 
2) Сви задаци са 20-29. Турнира градова објављени су на "Архимедесовом" сајту: 
www.arhimedes.co.yu (рубрика Међународни турнир градова, на крају), а задатке са 
свих 29 Турнира градова од 1980. године до сада имате на сајту: www.turgor.ru (рубрика 
Задачи) 
 

                                                                                                       "АРХИМЕДЕС" 

http://www.arhimedes.co.yu/
http://www.turgor.ru/

