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МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО "АРХИМЕДЕС"  
11000 Београд, Дечанска бр. 6 

 Телефони: (011) 3245-382  и 3245-383,  факс: 3245-383 
             Е-маил:  arhimed1@eunet.rs           •               Сајт: www.arhimedes.rs 

                 Бр. 5915                                                                                          Београд, 12.06.2015. 

САОПШТЕЊЕ 
                      Завршне свечаности у "Архимедесу" 

ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМА 
       

       Завршена је још једна школска година у Математичком друштву "Архимедес".  
       Овде се осврћемо само на две активности (од више активности током године). 
       • Основна делатност "Архимедеса" је стална "Архимедесова" школа младих математи-
чара (АШММ) у Београду, коју сваке године похађају старији предшколци и 700−800 ученика од     
I раз. ОШ до IV раз СШ. Ове школске године АШММ је похађало  840 ученика. За редовно 
похађање школе ученици су добили уверење (сертификат). 
         Завршни тест у "Архимедесовој" школи младих математичара одржан је 30. маја 2015. 
године, а за ученике који су тог дана били спречени да раде тест, одржана су накнадна 
тестирања. На завршном тесту је било 720 ученика. За резултате на завршном тесту  признања 
(награде са дипломама и похвале) добило је 628 ученика (505 награда и 123 похвале). 

          Упис у АШММ за школску 2015/2016. годину обавиће се у првој половини септембра 2015. 
године. Све информације се могу добити са сајта www.arhimedes.rs 

          Као и минулих 40 година, "Архимедес" и овог лета организује летње школе (кампове) за 
љубитеље математике из ОШ  (Сребрно језеро и Гоч)  у  јулу 2015,  а пријављивање је у току. 

          • "Архимедес" спроводи и разна математичка такмичења, а најпознатија и најмасовнија су 
"Архимедесов" математички турнир  и  "Мислиша". 

         На овогодишњем "Архимедесовом" математичком турниру (у оквиру којег су два екипна 
првенства Србије у математици - за ОШ и СШ)  учествовалo je 155 екипa (109 из ОШ и 46 из СШ) са 
укупно 730 такмичара.  За екипне резултате школа додељенa су укупно 83 признања (54 награде и 29 
похвала),  а за појединачне резултате ученика по разредима додељено је укупно 224 признања (109 
награда и 115 похвала)  

             Екипни прваци Србије у математици за 2015. годину су: ОШ "Жарко Зрењанин" из 
Новог Сада (у категорији ОШ) и Гимназија "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада  (у 
категорија СШ). За победничке екипе у обе категорије награда је персолани рачунар-лаптоп, а за 
најуспешније такмичаре-појединце по разредима награда је математичко летовање" ("Архиме-
десова" летња математичка школа на Сребрном језеру или Гочу – по избору добитника награде).  
Остале награде за појединце и екипе су вредне и пригодне књиге или комплети књига. Детаљни 
резултати за екипе и појединце по разредима могу се видети на сајту  www.arhimedes.rs  
           Честитамо школама и ученицима на постигнутим резултатима! 
         • Подела признања (награда и похвала) за резултате на завршном тесту у "Архимедсовој" 
школи и на Математичком турниру обављена је на завршним  свечаностима у суботу, 6. јуна 2015. 
године у свечаној сали Учитељског факултета у Београду (у 10 сати за Математичку школу,  у 12 
сати за Математички турнир).   

         •••• Резултати масовног математичког такмичења "Мислиша 2015"- основни ниво (49.232 
учесника) и велико републичко финале (170 учесника) – саопштени су раније и објављени на 
нашим сајтовима. 
        Добродошли у "Архјимедес"! 

       За "АРХИМЕДЕС":                               
Богољуб Маринковић, проф 


