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"АРХИМЕДЕС" - МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО 
11103  Београд, Дечанска (М. Пијаде) 6, пошт. фах 88 
 Телефони: (011) 3245-382  и 3245-383,  факс: 3245-383 

Е-маил:  arhimed1@eunet.rs   •  Интернет:  www.arhimedes.rs  и  www.mislisa.rs 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Бр. 5385/2011                                                                        Београд, 05.09.2011. 

АКТИВУ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ У ОШ 
УЧИТЕЉИМА  IV РАЗРЕДА ОШ 

НОВО "АРХИМЕДЕСОВО" ТАКМИЧЕЊЕ 

"Архимедесова" 
МАТЕМАТИЧКА ИНТЕРНЕТ ОЛИМПИЈАДА 
ПОЗИВ ученицима IV-VII разреда ОШ   

 Све ученике  IV, V, VI и VII разреда-љубитеље математике, 
позивамо да ове школске године учествују у једној новој врсти 
такмичења. 
       Назвали смо га МАТЕМАТИЧКА ИНТЕРНЕТ ОЛИМПИЈАДА.  

 У чему се оно састоји?  
       На сајту www.mislisa.rs, сваке недеље, почев од 18.09.2011. год. 
(укупно 10 недеља), објављиваћемо по један задатак. То ће  бити 
задаци  I  кола. За сваки тачно решени задатак ученик добија 1 бод. 
После 10 недеља (10 задатака), сумирају се резултати  I  кола и Ко-
мисија одлучује који ће ученици (и са колико бодова) учествовати у 
II колу - ФИНАЛУ олимпијаде. Планирано је да се Финале одржи у 
Београду (почетак у 14 часова) по следећем распореду:  

IV разред - 27.11.2011,  
 V  разред - 04.12.2011,  
VI   разред - 18.12.2011,  
VII разред - 25.12.2011.  

 • Како ће бити организовано ФИНАЛЕ? 
 Финале ће бити у виду усмене олимпијаде. Сваки такмичар 
добија да решава поступно (један за другим) 2 листића са по 3 
задатка. Кад сви такмичари заузму места у сали, најпре добијају 
први листић са 3 задатка. Кад дизањем руке такмичар пријави 
де`урном наставнику да је решио све задатке са првог листића, 
де`урни наставник преузима његов листић са решењима и односи га 
једном од чланова `ирија на проверу (уз присуство ученика). После 
тога такмичар добија листић бр. 2. Након прегледа, Жири уписује 
освојени број бодова у већ припремљену листу. 
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   Приликом прегледа решења, уобичајено је да Жири затражи 
усмено образло`ење решења од ученика-аутора решења.  
 Предвиђено време трајања финала је 3 сата 
 С обзиром на овакву организацију ФИНАЛА, Жири је у 
могућности  да у веома кратком року, након истека предвиђеног 
времена, објави резултате ФИНАЛА, прогласи победнике и додели 
награде и похвале. 

         • За долазак ученика на Финале "Архимедес" није у могућно-
сти да сноси њихове трошкове пута. 

    • Када се ученик може укључити у ово такмичење? 
  Најбоље је да се укључите што пре и да задатке решавате 
редовно, оним редом како се објављују на сајту. Наравно, постоји 
могућност да се укључите у такмичење и касније, с тим што морате 
решити све већ објављене задатке редом!   
  Препоручите то и својим друговима!  

       • Учешће на "Архимедесовој" интернет математичкој олимпи-
јади  је бесплатно! 

       • Награде (са дипломом) и похвале добијају они ученици који 
постигну одговарајући успех на ФИНАЛУ интернет олимпијаде! 

         • Како се пријавити за учешће и слати решења задатака на 
овој интернет олимпијади? 
  Објашњење се налази на сајту: www.mislisa.rs 
 

 

 Ђаци, љубитељи математике! 
 Ево још једне прилике да, решавајући лепе математичке 
задатке, учите математику и одмах контролишете колико сте у 
томе напредовали. А то ћете моћи и од тога имати користи само 
ако задатке решавате самостално, без ичије помоћи. У против-
ном, само ћете себе, родитеље и наставника заваравати да сте 
нешто постигли, а у ствари користи ће бити врло мало!  Дакле, 
путем самопровере, сами ћете себе оценити и награду или 
похвалу доделити! А ми ћемо саопштити критеријуме. 
 

 Срећно! 
                                                                            Ваш "АРХИМЕДЕС" 
    


