
СОПШТЕЊЕ из Математичког друштва "АРХИМЕДЕС" 
 

Завршена 23. Летња конференција 

Међународног математичког Турнира градова (2011). 
 

После Међународне математичке олимпијаде, најважније математичко такмичење у 
свету (али и најмасовније) је Међународни математички турнир градова. На њему 
учествују ученици (углавном средњошколци) из преко 100 градова широм света. 
Турнир градова има неколико фаза: четири фазе током школске године (са око десет 
хиљада учесника) и финале - летњу конференцију почетком августа (на којој 
учествује само око 70 најбољих ученика).        
Овогодишња Летња конференција (финале) Међународног математичког 
турнира градова одржана је од 2. до 10. августа 2011. године у Русији (град 
Белорецк на јужном Уралу, око 2000 км од Москве). На основу резултата из 
претходне четири фазе овог специфичног такмичења, спроведеним током школске 
године, из Србије су на Летњој конференцији (веома успелој комбинацији такмичења 
и истраживања), учествовала три ученика: Иван Танасијевић  и Ђорђе Жикелић 
(оба из Математичке гимназије у Београду) и Лазар Мојсиловић  (Гимназија 
Ивањица). На Конференцији су ученици појединачно или по групама решавали 

задатке/проблеме из неке од шест тема (свака тема са 2030 задатака). Групе су 
формиране и теме биране по сопственом опредељењу ученика: Танасијевић-
Жикелић (необична геометрија троугла), Мојсиловић (конфигурације правих). У 
целини, сви су за остварене  високе резултате добили награде и одговарајуће 
дипломе,  иако су сва тројица тек завршила први разред гимназије, а за успешно 
решавање већине задатака било је потребно знање које се стиче тек у старијим 
разредима гимназије и на факултету. Неки проблеми су први пут  постављени на 
овој Конференцији. 

Ово је било тринаесто учешће ученика из Београда на Турниру градова. 
Организатор пута и на ову Летњу конференцију за све учеснике из Србије, као и 
претходних дванаест  

година, било је Математичко друштво "Архимедес" из Београда. Екипу су водили 

професори Богољуб Маринковић и Драгана Стошић-Миљковић. Целокупна организација 
Конференције и учешћа наших ученика била је одлична. Министарство просвете и 
науке ове године није помогло учешће наших ученика на финалу (летњој 
конференцији) овог престижног међународног такмичења. 

Све честитке екипи Србије за постигнути  резултат на финалу овогодишњег Међуна-
родног математичког Турнира градова!  
 

Београд, 14.08.2011. 
                                          Богољуб Маринковић, професор,  

                                                председник Организационог  одбора  

                                                  Турнира градова за град Београд 

        Тел. 3245 -382  и  063 / 358-248    
                                                             www.arhimedes.rs 

http://www.arhimedes.rs/
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