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"МИСЛИША 2008"
ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА

"Мислиша 2008" је успешно стартовао: преко 27.000 ученика из 360 основних и
средњих школа широм Републике Србије решавало је тестове са занимљивим задацима.
Према информацијама из школа и оценама у послатим упитницима, ученици и
наставници су веома задовољни, многи чак и одушевљени, како задацима и начином
спровођења такмичења, тако и пригодним поклоном и сертификатом које је добио сваки
учесник такмичења. Као што смо и прижељкивали, у већини школа је 20. марта 2008. био
својеврсни математички празник (као и претходне две године).
Захваљујемо свим школама које су учествовале у овој акцији, посебно
координаторима и њиховим сарадницима који су спровели такмичење.
Још једном се извињавамо за неколико техничких омашки. Трудили смо се да
због њих ниједан ученик не буде оштећен (без обзира да ли је о њима био обавештен
или не). На њих смо указали у Другом важном обавештењу, које смо послали свим
пријављеним школама пре такмичења, те их овде сада посебно не наводимо.
У „Архимедесу“ је обављен огроман посао око прегледа одговора свих ученика,
уписивања резултата у пријаве-спискове, сређивања резултата и припреме пратеће
документације. Тако излазимо у сусрет жељама многобројних учесника и резултате
достављамо знатно пре него што је предвиђено пропозицијама.

 У прилогу достављамо:
1) ЛИСТЕ - ТАБЕЛЕ СА ТАЧНИМ ОДГОВОРИМА, као и ТЕСТОВЕ СА
КОМПЛЕТНИМ РЕШЕЊИМА, који могу бити од користи при анализи задатака са
ученицима. Ови материјали су без техничких и других омашки, на које смо указали у
„важним обавештењима“ пре такмичења, као и сада у напоменама (фуснотама) испод
одговарајуће табеле са тачним одговорима.
Разумљиво, листе са тачним одговорима и решења нисмо могли слати док
нисмо добили и последњи материјал (листе) из школа.
2) ПРИЈАВЕ ИЗ ШКОЛА СА СПИСКОВИМА У КОЈЕ СМО УПИСАЛИ РЕЗУЛТАТЕ
ЗА СВАКОГ УЧЕНИКА (број бодова на свакој групи задатака, укупан број бодова и
белешка о евентуалном признању-награди или похвали), при чему треба имати у виду да
је максимални број бодова био 100, осим у 2. разреду основне школе где је био 60.
3) ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ДОДЕЉЕНИХ ПРИЗНАЊА (СА КРИТЕРИЈУМИМА).
Одговарајућа признања ученицима (награде са дипломама, похвале), школама и
наставницима (захвалнице) доставићемо у складу са роковима наведеним у Упутству
(пропозицијама). Припрема тих докумената захтева доста посла и времена, с обзиром на
њихов број.
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 Додатно ће бити додељене и четири специјалне награде ученицима са
максималним бројем бодова (2 из млађих разреда ОШ, 1 из старијих разреда ОШ и 1 из
СШ), после одржаног супер-финала у Београду (10. маја 2008). Та награда је
"Архимедесова" летња школа младих математичара у јулу 2008. године (Тара).
Кандидати за учешће на супер-финалу за избор добитника специјалних награда су
ученици који су освојили максимално могући број бодова (у 2. разреду 60 бодова, а у
осталим разредима 100 бодова).
Детаљније обавештење о самом супер-финалу послаћемо касније.
 Као што је у пропозицијама препоручено, саме школе, према својим критеријумима и материјалним могућностима, могу својим ученицима-учесницима "Мислише 2008"
додељивати признања (награде-дипломе, похвале).

 Табеле са тачним одговорима, табеларни преглед додељених признања и
спискове награђених и похваљених ученика (по разредима, азбучним редом) објавићемо
и на нашем сајту: www.arhimedes.co.yu
Прављење ранг-листа свих школа или ученика, са евентуалним јавним објављивањем (на сајту и сл.), није предвиђено пропозицијама.

 У току је припрема за штампу Збирке „Мислиша 2008“ са свим задацима,
одговорима, решењима и/или упутствима, коментарима (две књиге: 28. разред ОШ и
14. раз. СШ). Као и претходних година, поклонићемо је координаторима.
 Попуњене упитнике о такмичењу до сада је доставила већина школа. Молимо
координаторе и друге сараднике у спровођењу такмичења у школи, који то још нису учинили (а
њих није велики број), да нам пошаљу упитнике и саопште како је такмичење протекло и да дају
своје мишљење и оцене о овој акцији. Образац упитника је достављен заједно са задацима.
Попуњени упитник доставити "Архимедесу". У крајњем случају, можете то учинити и на обичној
хартији или преко телефона. Такође, ако то није већ учињено, пошаљите и податке о члановима
радног тима који је спровео такмичење у школи (за сваког наведите звање и шта у школи ради).
Трудићемо се да на основу ваших мишљења и предлога даље унапређујемо ово
такмичење.

Захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,
За "АРХИМЕДЕС":
Богољуб Маринковић, проф. (с.р).
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