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"МИСЛИША 2011"
ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА

Као што смо написали у обавештењу бр. 5322 од 24.03.2011. године, "Мислиша
2011" је успешно стартовао. Број учесника био је рекордан (35.660 ученика из 447 школа).
Према информацијама из школа и оценама у послатим упитницима, ученици и
наставници су веома задовољни, многи чак и одушевљени, како задацима и начином
спровођења такмичења, тако и пригодним поклоном и сертификатом које је добио сваки
учесник такмичења. Нека од најчешћих мишљења можете погледати на нашим сајтовима.
Као и претходних пет година, у већини школа је 17. марта 2011. био својеврсни математички празник. У највећем броју случајева поштоване су веома прецизне пропозицијеупутства за такмичење. Нажалост, у мањем броју случајева нису у свему поштоване
пропозиције и дата упутства, што нам је отежавало рад, преглед и сређивање података,
доделу признања и писање одговарајуће документације (немарност у попуњавању
пријава, достављању тражених података, обезбеђивње регуларности такмичења). Интересантно је да се из године у годину ради о истим школама (1%-2%).
Још једном се захваљујемо школама на учешћу, посебно координаторима и
њиховим сарадницима који су спровели такмичење у складу са датим упутствима.
И поред огромног посла око прегледа одговора свих ученика, уписивања
резултата у пријаве-спискове, сређивања резултата и припреме пратеће документације
- резултате достављамо знатно пре него што је предвиђено пропозицијама.

 Пре две недеље (2325. марта) послали смо (на адресе координатора): табеле
са тачним одговорима и по две збирке задатака "Мислиша 2011" у којима су сви тестови
са решењима (једну збирку за координатора, другу за библиотеку школе). Табеле са
тачним одговорима објављене су и на нашим сајтовима: www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs.
Пре тога послали смо поклон-зидне календаре.

 Овом приликом у прилогу достављамо:
1) ПРИЈАВЕ ИЗ ШКОЛА СА СПИСКОВИМА У КОЈЕ СМО УПИСАЛИ РЕЗУЛТАТЕ
ЗА СВАКОГ УЧЕНИКА: број бодова на свакој групи задатака, укупан број бодова и
белешку о евентуалном признању-награди или похвали (при чему треба имати у виду да
је максимални број бодова био 100, осим у 2. разреду основне школе где је био 60).
2) ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ДОДЕЉЕНИХ ПРИЗНАЊА (СА КРИТЕРИЈУМИМА).
Спискови награђених и похваљених ученика по разредима (азбучним редом), у складу са
наведеним критеријумима, објављени су на нашим сајтовима. Прављење ранг-листа свих
школа или ученика, са евентуалним јавним објављивањем и достављањем школама, није
предвиђено пропозицијама. Осим тога, то је практично и неизводљиво.
3) ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ШКОЛЕ
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4) ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА КООРДИНАТОРЕ
5) ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ЧЛАНОВЕ РАДНИХ ТИМОВА (за оне чланове за које су нам
достављени потребни подаци: име и презиме, звање и радно место у школи). Захвалнице
су у овој или посебној коверти (у случају већег броја чланова радног тима). Неке
захвалнице смо ми попунили. Тамо где то нисмо учинили, послали смо потребан број
образаца захвалница, па молимо координатора да организује читко уписивање података
(према попуњеном узорку и послатом списку чланова тима).

 Одговарајућа признања ученицима (награде са дипломама, похвале) доставићемо накнадно, у складу са роковима наведеним у Упутству (пропозицијама), јер
припрема тих докумената (која је у току), с обзиром на њихов број, захтева доста посла и
времена. Као и у случају захвалница наставницима, за један број похвала шаљемо само
обрасце које за похваљене ученике треба читко да попуните према датом узорку.
Честитамо ученицима на постигнутим запаженим резултатима, нарочито добитницима
награда и похвала!

 Додатно ће бити додељене и четири специјалне награде ученицима са
максималним бројем бодова (две награде у млађим разредима ОШ, једна у старијим
разредима ОШ и једна у СШ), после одржаног супер-финала. Зависно од резултата на
финалу, могућа је и другачија расподела награда по нивоима. Награда је "Архимедесова"
летња школа младих математичара у јулу 2011. године (Тара или Сребрно језеро).
Кандидати за учешће на супер-финалу за избор добитника специјалних награда су
ученици који су освојили максимално могући број бодова (у 2. разреду 60 бодова, а у
осталим разредима 100 бодова). За супер-финале квалификовало се 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 (телефони "Архимедеса": 011/3245-382 и
3245-383). "Архимедес" ће ученицима који дођу на финале надокнадити путне трошкове
за долазак и повратак (у висини цене аутобуске/возне карте). Нема накнаде дневница.
Обезбеђена је ужина за учеснике финала и пратиоце.
Ученици ће на финалу решавати 5 задатака (у току 90 минута). 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 (рецимо, максималних 100%), добитник специјалне награде одредиће се на
јавном извлачењу ("из шешира"), коме ће моћи да присуствују сви заинтересовани, а
датум ће бити накнадно одређен (приликом саопштавања резултата финала). Разултати
финала биће објављени и на нашем сајту.
Осим ових специјалних награда, за резултате на овом финалу не додељују се
никакве друге награде.
 Као што је у пропозицијама препоручено, саме школе, према својим критеријумима и материјалним могућностима, могу својим ученицима-учесницима "Мислише 2011"
додељивати признања (награде-дипломе, похвале).

 Подсећамо да заинтересовани ученици, наставници и школа могу код
"Архимедеса" набавити поменуте збирке задатака „Мислиша 2011“ (са решењима), које
су (као и остале наше сличне публикације) прикладне за награде ученицима.
Захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,
За "АРХИМЕДЕС":
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Bogoqub Marinkovi}, prof

