
                    ТАБЕЛАРНИ  ПРЕГЛЕД  ДОДЕЉЕНИХ  ПРИЗНАЊА 
НА   МАТЕМАТИЧКОМ  ТАКМИЧЕЊУ   "МИСЛИША  2020" 

                                                                     (ОСНОВНИ НИВО) 

   Критеријуми  број бодова за поједина признања   
                  

                    Школа и разред         Макс. бодова     I награда      II награда      III награда     Похвала 

               ОШ     12. разред                    60                     60                 5457              5153            4550 
 
               ОШ     38. разред              100                 100                9497              8793            7586 
               СШ     14. разред                    100                 100                9497                        87  93             75 86 

 

     С обзиром на начин бодовања задатака (3, 4, 5  бодова;  максимум 100 бодова, односно 60 бо- 

дова за 1. и  2. разред ОШ),  нису могући збирови 98 и 99 бодова, односно 58 и 59 бодова за 1.и 2. раз.. 
 

            Важна обавештења:  

              Нa такмичењу "Мислиша 2020" (основни ниво) било је укупно 54.554 ученика из 645 основних и 
средњих школа  Републике Србије (566 ОШ и 79 СШ). 

             Заједно са овим табеларним прегледом  шаљемо: 

                 1)  основни извештај о такмичењу, 

                 2)  извештај за школу - резултате свих ученика, 

                 3)   захвалницу школи и захвалницу координатору, 

                 4)  мишљења из школа о такмичењу „Мислиша“. 

               У посебним  пошиљкама  шаљемо: табеле  са тачним одговорима,  уобичајене поклоне (збирку за-

датака „Мислиша 2020“ за ОШ, односно  СШ)  свим школама (за библиотеку)  и координаторима, захвалнице 

члановима радног тима, посебне додатне поклоне школи и координатору за допринос већем учешћу ученика – 

све са одговарајућим налепницама. 

                Награде (са дипломама) и похвале ученицима за постигнуте резултате такође шаљемо 

истовремено са извештајем у посебној пошиљци (мањи пакет или коверат средње величине). 

               Пре такмичења, заједно са припремним материјалима и Другим обавештењем, послали смо додатне 

и посебне поклоне школи и координатору (књиге-збирке задатака, зидне и стоне календаре) -  са одговрајућим 

налепницама на њима.  

              У складу са пропозицијама, најуспешнији такмичари (100% бодова на основном нивоу) квалифико-

вали су се за републичке финале, а планирано је да се (због настале ванредне ситуације) одржи у Београду 

(Дечанска 6) у септембру, о чему ћемо коначно саопштење објавити на нашим сајтовима пре 01.09.2020. 

             Ученици на финалу решавају 5 задатака у току 90 минута (уз неопходна писана образложења како се 

до резултата дошло). За постигнуте резултате на финалу, поред уобичајених награда (I, II, III) и похвала, 

додељују се и специјалне награде (Зимска математичка школа на Тари у фебруару 2021. године). 

Предвиђене су четири такве награде. 

             Табеле тачних одговора у тестовима за све разреде, овај табеларни преглед, оквирни извештај о 

такмичењу, спискови награђених и похваљених ученика (по разредима, азбучним редом), као и остала 

обавештења о такмичењу "Мислиша 2020", могу се видети и на нашем сајту: www.arhimedes.rs, као и на 

сајту: www.mislisa.rs  

Београд,  25.05.2020.                                                                             МД "АРХИМЕДЕС" - Такмичарска комисија           
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  Свега  нагр.      830  681 305 204 39      38 53 49     2.199       12 22 19 23 76     2.275 

  Похвале      785  835 541 467 231      98 90 71  3.118       28      39 49 39 155   3.273 

  Свега  н+п   1.615 1.516 846 671 270    136 143 120 5.317       40      61 68 62 231   5.548 
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