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           Као што је речено у Обавештењу о резултатима такмичења „Мислиша 2011“,  
ученици који су освојили максимално могући број бодова (у 2. разреду 60 бодова, а у 
осталим разредима 100 бодова) позивају се на републичко финале на коме могу освојити 
и специјалну супер награду - "Архимедесову" летњу школу младих математичара у 
јулу 2011. године: Сребрно језеро (1-9. јула) или Тара (13-22. јула). Биће додеqене 
четири специјалне награде (две награде у млађим разредима ОШ, једна у старијим 
разредима ОШ и једна у СШ). Зависно од резултата на финалу, могућа је и другачија 
расподела награда по нивоима. За финале се квалификовало укупно 156 ученика.  

           Финале ће се одржати 15. маја 2011. године (од 13 до 16 часова) у Београду, 
Дечанска 6 (где је и седиште „Архимедеса“). Учешће на финалу треба обавезно 
потврдити најкасније до 11. маја 2011. године (бројеви телефони "Архимедеса": 
011/3245-382 и 3245-383). 

 Обезбеђена је ужина за учеснике финала и пратиоце. "Архимедес" ће ученицима 
који дођу на финале надокнадити путне трошкове за долазак и повратак (у висини цене 
аутобуске/возне карте, независно од превозног средства). Нема накнаде дневница.  

           Ученици ће на финалу решавати 5 задатака (у току 90 минута), при чему одговоре-
решења треба кратко и јасно образложити (наравно, математички коректно) - да се види 
како се до њих дошло.  

Задаци ће бити прегледани и резултати саопштени у року од 3 дана. У случају да 
више ученика у истој категорији (који испуне услов за прву награду - преко 95% могућих 
бодoва), освоји исти број бодова, добитник специјалне награде одредиће се на јавном 
извлачењу ("из шешира"), коме могу да присуствују сви заинтересовани. Датум ће бити 
накнадно одређен (при објављивању резултата финала). 

             Разултати финала биће објављени на нашим сајтoвима: www.arhimedes.rs i 
www.mislisa.rs 
 

             Добродошли! 
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