
ОБАВЕШТЕЊЕ ( МАЛИ КОНКУРС  ) 

"АРХИМЕДЕСОВА" 

ОЛИМПИЈСКА 
ГРУПА 

   Школска 2013/2014. година (17. година рада) 

      Група ради у оквиру сталне "Архимедесове" школе младих 

математичара (АШММ) у Београду - специјални програм Б  

      Групу чине одабрани ученици - потенцијални кандидати за 
екипе Србије на међународним математичким такмичењима.  

      За "Архимедесову" Олимпијску групу могу конкурисати првенствено 
ученици који су у 2013. години учествовали на међународним 
математичким такмичењима (ММО, БМО, ЛК Тур. градова) и они не раде 
пријемни тест. Такође, могу конкурисати и други ученици СШ, као и 
ученици VIII разреда ОШ, који су освојили награде или похвале на 
домаћим математичким такмичењима вишег ранга (државно, математички 
турнир, финале "Мислише", финале Дописне олимпијаде) и на Турниру 
градова – фазе током године, с тим да положе пријемни тест за програм 
Б* (за освојена признања на тим такмичењима додају се додатни бодови – 
према утврђеној скали).  

      Настава ће се изводити у периоду октобар-мај. За наставу су 
планиране две групе: млађи и старији узраст.  Прву групу чине ученици 

VIII разреда ОШ и ученици I разреда СШ, а другу групу чине ученици IIIV 
разреда СШ. Пријемни тест је 21.09.2013.године (у 10.30 часова) на 
Учитељском факултету у Београду. Постоје и накнадни термини. 

       Групе ће бити формиране и настава ће се изводити само ако буде 
довољан број пријављених ученика (најмање 12 по групи). Међутим, 
може се формирати и само једна мешовита група. 

       Планирано је да се настава одржава недељом (14.0015.30 час.) у 
"Архимедесу" (зграда Дечанска 6). Планирани почетак наставе је 
29.09.2013. године. Изузетно, термини за наставу ће се договарати и са 
наставником.  

      Упис је у току и врши се у "Архимедесу", Дечанска  бр. 6.  Групе 
ћемо формирати до 26.09.2013. године. Могућ је и накнадни упис. 

      Остали услови (цене, бенефиције и др.) садржани су у основном 
ОБАВЕШТЕЊУ-КОНКУРСУ за АШММ  бр. 5656/2013.  

      Информације: у "Архимедесу", тел. 3245-382 и 3245-383, као и на 
интернет-адреси: www.arhimedes.rs 

      Добродошли у АШММ  и  Олимпијску групу! 
 

Београд, 01.09.2013.                                              МД "АРХИМЕДЕС" 
Бр. 5656/2013-ОГ                                                            БЕОГРАД 


