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Математички празник у Београду
ЗАВРШЕН МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР 2016
( ЕКИПНЕ МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ)
Екипни прваци Републике Србије у математици за 2016. годину су:
Основна школа "Николај Велимировић"- Шабац (за основне школе)
и Ваљевска гимназија - Ваљево (за средње школе)
Математичко друштво "Архимедес" из Београда сваке године организује традиционални МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР, у оквиру којег су два такмичења – екипна првенства
основних и средњих школа Републике Србије у математици (екипне математичке
олимпијаде основних и средњих школа Републике Србије), као завршница циклуса математичких такмичења у Републици Србији за текућу школску годину.
Ове године такмичење је одржано 14. маја 2016. године у Београду, резултати су
званично објављени 30. маја. 2016. године, а свечано уручивање признања (награда,
похвала и др.) обавиће се 4. јуна 2016. године (субота) у 12 часова у свечаној сали
Учитељског факултета у Београду, Краљице Наталије 43.
(Било је потребно да прође дуже време између тамичења и свечаности уручења признања - због
озбиљних и обимних послова око прегледа задатака и супер контроле, припрема извештаја и признања
за велики број екипа и такмичара)

Школске екипе (репрезентације) чинили су најбољи математичари из појединих
разреда: за основне школе - по један ученик IVVIII разреда, а за средње школе - по један
ученик IIV разреда.
Учествовалo је 109 екипа из основних школа и 45 екипа из средњих школа, укупно
154 екипе са 725 такмичара и 180 наставника (руководилаца и пратилаца екипа) и на
десетине гостију, укупно преко 900 учесника. У категорији средњих школа учествовале су и
три екипе ученика из специјализованих одељења која раде по програму Математичке гимназије у
Београду, а за које је била припремљена посебна категорија задатака.

"Архимедесов" Математички турнир је једно од најмасовнијих и најквалитетнијих
такмичења на републичком нивоу (по оцени компетентних стручњака и учесника
Турнира, на основу попуњених упитника)
 На 42. екипном првенству основних школа Србије у математици победила је екипа
Основне школе "Николај Велимировић" из Шапца, а следе екипе основних школа: "Свети
Сава" (Ниш), „Жарко Зрењанин“ (Нови Сад), „Лаза Костић“ (Нови Београд), „Ратко Митровић“ (Нови Београд).
Награђена је укупно 31 екипа, а похваљена 21 екипа.
За појединачне резултате по разредима награде (I, II, III) је добило 60 ученика, а похвале
73 ученика.

Наводимо имена ученика који су у категорији ОШ постигли најбоље појединачне
резултате (по разредима). IV разред: Ђорђе Томић“ (ОШ "Ј. Ј. Змај" из Бруса); V разред: Ања
Милошевић (ОШ "Јелена Ћетковић" из Београда): VI разред: Мелани Вилер (ОШ "Ј. Ј. Змај" из
Бруса); VII разред: Никола Милина (ОШ "Лазар Саватић " из Земуна) и Урош Свилар (ОШ
„Душан Јерковић“ из Инђије) - деле 1-2. место; VIII разред: Владан Васић (ОШ „Свети Сава“
из Пирота) и Иван Гогић (ОШ "Бранко Раичевић“ из Новог Београда) - деле 1-2. место.
 На 38. екипном првенству средњих школа Србије, у генералном пласману, најбоља је
била екипа Ваљевске гимназије, а следе Пожаревачка гимназија, Гимназија „Јосиф Панчић“
из Бајине Баште, Гимназија „Ј. Ј. Змај“ из Новог Сада, XIV београдска гимназија.
Награђено је укупно 13 екипа, док је похвалу добило 6 екипа.
За појединачне резултате по разредима награде (I, II, III) је добило 23 ученика, а похвале
28 ученика.
Најбоље појединачне резултате по разредима у категорији СШ постигли су ученици:
Игор Пијевац (I раз. Гимназије " Ј. Јовановић Змај" из Новог Сада), Теодора Петровић (II раз.
Прве београдске гимназије), Марко Бауер (III раз. Гимназије " Ј. Јовановић Змај" из Новог
Сада) и Митра Степић (IV раз. Земунске гимназије).
 Зависно од постигнутих резултата, екипама и појединцима (по разредима)
додељене су вредне и атрактивне награде са одговарајућим дипломама.
За победничку екипу, како у категорији основних, тако и у у категорији средњих школа,
награда је квалитетан персонални рачунар (лаптоп).
За најуспешније такмичаре-појединце по разредима (освојено прво место, али уз
испуњен услов за прву награду - преко 95% освојених бодова) - награда је "математичко
летовање" - Летња школа младих математичара у јулу 2016. године, коју организује
"Архимедес" (Сребрно језеро или Гоч, по избору ученика). Најуспешнији такмичари по
разредима ићи ће на ову летњу математичку рекреацију заједно са око 100 других љубитеља
математике.
Остале награде за екипе и такмичаре-појединце су комплети математичких књига и
пригодне математичке књиге.
Поред награда (са одговарајућим дипломама) и похвала екипама и такмичарима
(појединцима), додељена су писана признања школским активима наставника математике и
појединим наставницима чије су екипе или ученици добили награду на Турниру.
 У оквиру овог Математичког турнира, док су ученици решавали задатке (150 минута), за наставникеруководиоце екипа и друге присутне госте-математичаре одржан је пригодан пратећи стручни семинар
"Мотивисање и развијање интересовања за учење математике". Све школе (екипе) добиле су комплет
задатака (са решењима) са Турнира и пригодне поклоне ("Архимедесове" публикације). Сви такмичари и
наставници послужени су освежавајућим напицима и пецивом.

Цео програм Турнира реализован је веома успешно.
Био је то прави математички празник у Београду.
Математички турнир ће се организовати и убудуће.
Детаљни званични извештаји о резултатима Mатематичког турнира (посебно за ОШ и
СШ) послати су 30.05.2016. године свим школама које су учестваовале на Турниру, а
објављени су и на сајту: www.arhimedes.rs .
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