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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
        ЗА НАСТАВНИКЕ МАТЕМАТИКЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 

 1. Задаци за школско такмичење из математике 
 

 Према предлогу календара такмичења за ову школску годину, школско такмичење из 
математике треба да се одржи 31.01.2015. године, а најкасније до краја фебруара 2015. Његова 
реализација, укључујући и обезбеђивање задатака, у надлежности је школских актива наставника 
математике (што значи да може бити одступања и у погледу термина тог такмичења). Општинско 
такмичење је 28.02.2015, окружно 28.03.2015, а државно (републичко) 25.04.2015. године. Задатке 
припрема Републичка комисија при Друштву математичара Србије. 
 Школе које ће школско такмичење одржати 31.01.2015. године задатке могу наручити од 
Друштва математичара Србије или их припремити саме. 
 Као и ранијих година, "Архимедес" ће и ове године припремити своје варијанте 
задатака за школско такмичење из математике (III−VIII раз.) и то:  
        1) варијанта А (нова) - за школе које ће то такмичење одржати 07.02.2015. године (субота). 
        2) варијанта Б - за школе које ће такмичење одржати било којег дана у фебруару 2015.  

У случају да се школа одлучи за варијанту Б, можемо одмах испоручити неку варијанту 
задатака за школско такмичење које је "Архимедес" припремао ранијих година (1986-2014). 
Препоручујемо да поручилац препусти нама избор тих задатака, мада приликом наручивања може 
изразити жељу да то буду задаци из одређене године (за садашње генерације ученика то је 
неважно, јер су ти задаци за њих нови) и ми ћемо настојати да жељу испунимо у границама 
могућности. 
 Задаци се могу наручити: дописом на нашу адресу, преко телефона 3245−382 или 
тел./факса бр. 3245-383, као и е-мејлом. При томе навести: варијанту задатака, датум 
такмичења, број примерака умножених задатака по разредима, број решења-кључева, адресу на 
коју задатке треба слати., односно адресу и ПИБ/ЈМБГ оног ко врши уплату за задатке. Ако се 
задаци преузимају у "Архимедесу", онда то у наруџби треба истаћи. Ако задатке плаћа школа 
(што ми препоручујемо), наруџбеница мора бити потписана и оверена печатом школе, с тим 
да садржи ПИБ и текући рачун школе.  
 Школе из Београда, као и друге које то желе, преузимаће задатке у "Архимедесу"- Београд,  
Дечанска 6 и то четвртком или петком - уочи такмичења (9 -11, 16 -21 час. или по договору), почев 
од 01.02.2015. године - обе варијанте. Радимо сваког дана (укључујући викенде). 
           Школама из унутрашњости наручене задатке шаљемо поштом . 
           Цена 1 примерка задатака варијанте А за један разред је 30 динара ако се наручује за 
више од 20 ученика укупно, с тим да се за сваки разред наручи више од 5 примерака. Ако се 
наручи мање, цена је 50 динара по примерку. 
   За варијанту Б цене су ниже од наведених цена варијанте А и износе 20 дин./40 дин. 
 Цена решења задатака за један разред је 50 динара (независно од варијанте). 
           Плаћање. Поучени искуством из претходних година (када многе школе нису платиле рачуне 
за послате задатке), сада смо донекле изменили услове испоруке задатака. Наиме, уплата за 
поручене задатке треба да се изврши пре испоруке задатака. То се може учинити у готову у 
"Архимедесу" или преко текућег рачуна "Архимедеса" бр. 170−766−44, уз позив на број испостав-
љеног рачуна или предрачуна, а ако рачун није испостављен, онда уз позив на број 07−5881 (с тим 
што се копија уплатнице обавезно доставља "Архимедесу" факсом или поштом). Најбоље је да се 
уплата изврши приликом наручивања и "Архимедесу" доставе (телефоном, факсом) 
потребни подаци (на шта се уплата односи, ПИБ (ЈМБГ) и адреса уплатиоца, тј. адреса на 
коју задатке треба послати), а за извршене уплате рачун достављамо у пошиљци са зада-
цима. Тако се упрошћавају администрирање и писање предрачуна. Уколико имате проблема да 
израчунате који износ треба уплатити, онда позовите "Архимедес" да бисте то сазнали.   
          Препоручујемо да рачуне плаћају школе из својих средстава!. 

Молимо, окрените! 



                                                         

             2. Математички турнир за основне школе - 2015. 
   Ове године традиционални "Архимедесов" МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР (41. екипно првен-
ство основних школа Републике Србије у математици - екипна математичка олимпијада ОШ 
Србије) одржаће се у суботу, 16. маја 2015. године (9 -14 часова) у Београду (Хемијска школа на 
Бановом Брду, Љешка 82). Пропозиције такмичења нису мењане. Школску екипу чини по један 
ученик IV−VIII разреда. Екипу обавезно прати наставник - руководилац екипе. Пријаве (на хартији 
формата А4) треба послати до 09.05.2015. У случају било какве промене, школе ће бити 
благовремено обавештене. Још у септембру школама је послато посебно обавештење о Турниру, 
које је објављено и на нашим сајтовима. Напомињемо да ће се истовремено на истом месту 
одржати и 37. екипно првенство средњих школа Србије у математици. 
  

   3. Математичко такмичење "Мислиша 2015" 
      Ово национално математичко такмичење одржаће се у школама 12. марта 2015. 
године (основни ниво), а  велико финале (републичко) 19. априла 2015. у Београду. 
         О свему томе су још у септембру школама послата потребна обавештења и образац 
пријаве, а све је објављено и на сајтовима: www.arhimedes.rs   и  www.mislisa.rs . 

         Такмичење " Мислиша 2015" је јубиларно – десето по реду такмичење " Мислиша"! 
         Позивамо школе да своје ученике прикључе великој армији младих"мислиша"!   
         Учесници такмичења постају чланови Клуба "Мислиша" и добијају чланску карту. 

         По мишљењима из школа које су до сада учестовале (исказаним преко упитника), "Мислиша" 
је у сваком погледу добио највише оцене (беспрекорна ораганизација, тестови по разредима, 
примерени и лепи задаци, прецизна  упутства, врсте и број признања и др.). О томе говори и број 
учесника (за 9 година преко 271.000 учесника, а само прошле године преко 47.000 учесника). 
Уосталом, ако Ваша школа није до сада учествовала на овом такмичењу, препоручујемо да на 
сајту прочитате у целини Прву општу информацију од 01.09.2014. године под бр. 5820/2014-1, 
како бисте сазнали о чему се ради и онда, ако се одлучите, да на време пошаљете пријаву.  
         Детаљније о свему такође можете сазнати на нашим сајтовима.  

         На основу диплома за освојене награде на републичком финалу "Мислише" ученици   
8. разреда добијају додатне бодове при упису у средње школе. 

         На "Мислиши" могу да учествују сви ученици који то желе, од 2. раз. ОШ до 4. разреда СШ, а 
неће желети само они насјлабији, а мото такмичења је Математика за све (или бар за већину). 
Није добра пракса да се пријављују само ученици млађих разреда, или само ученици старијих 
разреда. Ученици 1. разреда ОШ не могу учествовати, јер сматрамо да би то било непримерено и 
педагошки штетно (пошто у време такмичења деца тог узраста нису за такав вид такмичења 
способна, па би често њихов резултат на тесту био нереалан). А ми не желимо да на тај начин 
повећавамо број учесника на такмичењу. Врло је важно да такмичење буде коректно спроведено 
(да се у свему поштују упутства). Уосталом, све о "Мислиши" и његовој мисији прочитајте у 
објављеним документима на нашим сајтовима. Подсећамо да нудимо доста публикација за 
препремање "Мислише", али и свих других математичких такмичења  (Видети на сајту). 

         Школе које су већ послале пријаву за такмичење, а имају још заинтересованих ученика за 
учешће, могу послати накнадну (додатну) пријаву - по истој процедури. 
        Молимо, прочитајте потребна обавештења/позиве/упутства и што пре пошаљите пријаву 
(уколико то већ нисте учинили). 

        Хвала! 

        Срећно и успешно у 2015! 

                                                                                 

                                                                                     За "АРХИМЕДЕС": 
                                                                           Богољуб Маринковић, проф. (с.р.) 

 
 
 
 
 
 


