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ИНФОРМАЦИЈА
Математички празник у Београду

ВЕЛИКИ МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР - 2017
У организацији Математичког друштва "Архимедес" из Београда, у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, у суботу, 13. маја 2017. године, одржаће
се (по 43. пут) традиционални „Архимедесов“ МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР, у оквиру којег су две
екипне математичке олимпијаде школа Србије (основне школе и средње школе). То је веома
успела комбинација екипног и појединачног такмичења, са доделом признања (награда и похвала)
екипама школа и појединцима (члановима екипе) по разредима.
Такмичење се одржава у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи у Београду, Баново
Брдо - Љешка 82 (за ОШ) и Тринаестој београдској гимназији - Љешка 47 (за СШ) од 8.30 до 14
часова, а отварање такмичења је 10 часова у ХПТШ (Ове школе су једна од друге удаљене само
за ширину улице).
Школске екипе (репрезентације школа) чине најбољи математичари из школа: за основне школе по 5 такмичара (по један ученик IV-VIII разреда), а за средње школе - по 4 такмичара (по један ученик IIV
разреда).
Сваки математички турнир је ризница лепих задатака.

Учествоваће 160 екипа (110 ОШ и 50 из СШ) са 750 такмичара и 200 наставникаруководилаца и пратилаца екипа, као и известан број гостију, укупно oко 950 учесника-љубитеља
математике.
У оквиру Турнира (за време израде задатака) одржаће се и неке пратеће манифестације (семинар
за наставнике и продајна изложба математичких публикација за наставнике и ученике и др.)

Ова олимпијада знања биће прави математички празник у Београду, као и претходних година
(42 године) и једно је од најмасовнијих такмичења на републичком нивоу.

Свечана подела признања (награде, похвале и др.) обавиће се 03.06.2017. године (субота)
у 12 сати у свечаној сали Учитељског факултета у Београду, Краљице Наталије 43.
Добродошли!
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