
 
        
  "А Р Х И М Е Д Е С"                                                Београд, 27.03.2010. године 

 МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО                                                      Бр. 5117/2010. 
11000  БЕОГРАД,  Дечанска 6    

 Тел.  3245-382, факс: 3245-383                        

Е-mail:  arhimed1@eunet.rs                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ 

www.arhimedes.rs  www.mislisa.rs                         за школе-учеснике на 
                                                                                         такмичењу "Мислиша 2010"  

                                                                         (Тачни одговори и решења)                                                                                    

       Поштовани координатори и други сарадници, 

       "Мислиша 2010" је успешно стартовао: учествовало је 33.255 ученика из 440 ОШ и СШ. 

Према информацијама из школа и исказаним мишљењима у највећем броју послатих упитника, 

такмичење је у целини добило највишу оцену (веома задовољни ученици и наставници, како 

задацима и начином спровођења такмичења, тако и пригодним поклоном и сертификатом који 

је добио сваки учесник такмичења). Најлепше похвале дате су за избор задатака. Детаљније о 

томе можете прочитати у посебном Саопштењу на нашим сајтовима. Као и претходне четири 

године, где је био "Мислиша", у већини школа је 18. марта 2010. године био математички 

празник. 

           Захваљујемо свим школама које су учествовале на "Мислиши 2010", посебно 

координаторима и њиховим сарадницима који су спровели такмичење. 

            У прилогу  достављамо: 

           1) ЛИСТЕ - ТАБЕЛЕ СА ТАЧНИМ ОДГОВОРИМА (за све тестове) 

           2) ЗБИРКУ ЗАДАТАКА "МИСЛИША 2010" (ОШ / СШ) у којој су сви ТЕСТОВИ са комплет-

ним  решењима, што ће, надамо се, бити од користи при анализи задатака са ученицима. 

Одговарајућу збирку (ОШ или СШ) достављамо у два примерка – један примерак за коорди-

натора, а други за библиотеку школе. 

           Велики посао око прегледа одговора ученика и припреме пратеће документације (за 

слање школама) је у току. Настојаћемо да у предвиђеном року (до 20.04.2010, а можда и нешто 

раније) школама пошаљемо резултате, тј. пријаве са уписаним резултатима за сваког ученика, 

као и одговарајућа признања ученицима (награде и похвале) и наставницима-члановима 

радног тима на спровођењу такмичења (захвалнице). 

          Прво ће у школе стићи комплетни резултати за ученике и захвалнице школама и 

координаторима, а нешто касније признања ученицима (награде и похвале) и захвалнице 

члановима радног тима. Ово се нарочито односи на школе са већим бројем тих признања.  

          Табеле са тачним одговорима објавили смо и на нашим сајтовима: www.arhimedes.rs и  

www.mislisa.rs,  а ускоро ћемо објавити и спискове награђених и похваљених ученика. 

           Попуњене упитнике о такмичењу до сада је доставила већина школа. Молимо остале да 

то што пре ураде. 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),  да 

бисмо могли  да пошаљемо захвалнице. 

          Трудићемо се да на основу ваших мишљења и предлога даље унапређујемо ово 

такмичење. 

          Захваљујемо на сарадњи. 

          С  поштовањем, 

                                                                                                            
                                                                                                       
 

  

        За "АРХИМЕДЕС": 
    Богољуб Маринковић, проф 
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