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САОПШТЕЊЕ 

            СТАРТОВАО "МИСЛИША 2023" 
               МАТЕМАТИЧКИ ПРАЗНИК У ШКОЛАМА СРБИЈЕ 
 У организацији Математичког друштва „Архимедес“ из Београда, 9. марта 2023. 

године, по 18. пут, одржано је Национално математичко такмичење „Мислиша“ 
(основни ниво) са око 50.000 учесника из 612 школа  широм Србије (ОШ и СШ). што 
је својеврсни рекорд (с обзиром на околности у којима је одржано). 

 Учествововали су ученици од  1. разреда ОШ до 4. разреда СШ.  Мото такмичења 

је:  Математика за све (или бар за већину). 

  Сваки такмичар добија сертификат о учешћу, поклон-свеску, чланску карту  и  
налепницу „Мислиша“ (на самом такмичењу или нешто касније). Када одговори буду 
прегледани (а то ће потрајати нешто дуже, због обимности посла), многи ће за 
постигнуте резултате добити награде (са дипломама), углавном лепе математичке 
књиге  или писане похвале. 

  Резултати ће бити послати школама и извештаји објављени на сајтовима  

www.arhimedes.rs  и  www.mislisa.rs.  
Најуспешнији са овог (основног)  нивоа такмичења биће позвани на Велико 
републичко финале (7. маја 2023.године у Београду). 

 Поред награда и похвала ученицима (за резултате на основном нивоу и финалу), 
на „Мислиши“ се додељују захвалнице школама и сарадницима  на спорвођењу 
такмичења, као и велики број поклона. 

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

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

  На "Мислиши" математика је лепа. 

 Такмичење је одржано у складу са пропозицијама и уз поштовање свих прописаних 
мера које важе за време епидемије корона вируса. 

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

"Мислиша" је добио највише оцене (беспрекорна организација, тестови по разре-
дима, примерени и лепи задаци, прецизна упутства, врсте и број признања и др.).  
О томе говори и број учесника  и по томе  је „Мислиша“ недостижан. 

 „Мислиша“ је једно од најмасовнијих такмичења код нас.  

За протеклих 18 година, колико се такмичење организује, на  њему је учествовало  
око 698.700 ученика из ОШ и СШ.  

                                   За "АРХИМЕДЕС",  
                                           директор:  
 

                                        Богољуб Маринковић, проф. 

 

           "АРХИМЕДЕС" - ВЕЋ 49  ГОДИНA СА ЉУБИТЕЉИМА МАТЕМАТИКЕ! 

Мислиша 

 
 


