
                        Одржано такмичење "МИСЛИША 2020" 

                       МАТЕМАТИЧКИ  ПРАЗНИК У ШКОЛАМА СРБИЈЕ 

У организацији Математичког друштва „Архимедес“ из Београда, 12. марта 2020. го-

дине,  по 15. пут, одржано је Национално математичко такмичење „Мислиша 2020“са 

више од  54.500 учесника из преко 640 школа, што је својеврсни рекорд. 

Учествовали су ученици од 1. разреда ОШ до 4. разреда СШ.  Мото овог такмичења је 

Математика за све (или бар за већину). Сви су добили сертификат о учешћу, поклон 

(свеску „Мислиша“), налепницу „Мислиша“ и чланску карту за Клуб „Мислиша“. 

Када одговори буду прегледани и резултати сређени, многи ученици ће добити награде 

(са дипломама) или писане похвале за постигнуте резултате. 

 Табеле са тачним одговорима биће објављене на нашим сајтовима када из свих школа 

добијемо листе са одговорима ученика (очекујемо да  то буде за неколико дана).  Сваки 

ученик ће моћи да сазна колико има бодова на основу објављених табела са тачним 

одговорима  Због обимних послова око прегледа одговора ученика и припреме  извеш-

таја за школе, извештаји са резултатима биће објављени (послати школама и објављени 

на сајтовима www.mislisa.rs и www.arhimedes.rs ) најкасније месец дана после такмиче-

ња (до 15.04.2020), како је и предвиђено пропозицијама. 

Најуспешнији са овог (основног) нивоа такмичења биће позвани у Београд на велико 

републичко финале (планирано за 26. април 2020. године, а када ће се стварно одржати 

зависи од тога када ће бити укинуто ванредно стање у земљи). 

Осим редовних награда (I, II, III)  и похвала, за најуспешније на Финалу предвиђене су 

и четири специјалне награде („Архимедесова“летња математичка школа у јулу 2020). 

Поред  награда и похвала ученицима (за резултате на основном нивоу и финалу), на 

„Мислиши“ се додељују захвалнице школама и наставницима-сарадницима на спрово-

ђењу овог такмичења, као и велики број поклона. 

Име „Мислиша“ је сасвим прикладно, јер оно одражава суштину овог масовног нацио-

налног математичког такмичења. Код "Мислише" математика је лепа. Тестови (задаци) 

су посебни за сваки разред. И маскота такмичења је прикладна (Мислиша, Мислишко). 

По мишљењима  наставника  из школа које су до сада учестовале,  исказаним преко 

упитника, "Мислиша" је добио највише оцене (беспрекорна организација, тестови по 

разредима, примерени и лепи задаци, прецизна упутства, врсте и број признања и др.). 

О томе говори и број учесника, а већ неколико година он се креће око 50.000, па је и 

 по томе „Мислиша“ недостижан. 

Наставницима-сарадницима  на спровођењу такмичења захваљујемо на сарадњи! 

 

Београд, 16.03.2020.                                                        За "АРХИМЕДЕС", 
                                                                                                    директор: 
                                                                                      Богољуб Маринковић, проф. 

     "АРХИМЕДЕС" - ВЕЋ 46 ГОДИНA СА ЉУБИТЕЉИМА МАТЕМАТИКЕ! ! 
  


