
Н А Ј А В А 

НЕШТО    НОВО
(за ученике, наставнике математике, учитеље

основне и средње школе)

Један од видова популари
знања) на занимљив и једноставан 
квизова, као специфичног вида 

“Архимедес” је током 
квизова на разним нивоима и
непревазиђени шампион у организовању

  Пошто има тако велико искуство у организовању матквизова и свакако највећу 
базу задатака (“Архимедесова”
медес“ жели  да подстакне и помогне ор
школама (основним и средњим)

   У вези с тим, ускоро ће у школе стић
www.mislisa.rs) бити објављено 
школској 2016/2017. години, а назвали смо их:

 А) Математичка КВИЗОМАНИЈА
по основним и средњим школама) 

 Б) “Архимедесова” матем
школа; прво и друго коло  преко интернета и финале у Београду

Акција креће од почетка школске године. 
Пријављивање за квизијаду је до 1. 
 За сада толико. Очекујте детаљна упутства! 
 

Добродошли! 
 

             „АРХИМЕДЕС“ 

                                                                                            

                  
 
 
 
 
 
Београд,  августа 2016. 
 
Математичко друштво “АРХИМЕДЕС
11000  Београд, Дечанска 6 
Тел.(011) 3245-382,   (011) 3245-3383
arhimed1@eunet.rs 
www.arhimedes.rs,  www.mislisa.rs
www.facebook.com/arhimedes.rs 

 

 
НОВО, ЗАНИМЉИВО И КОРИСНО

(за ученике, наставнике математике, учитеље
основне и средње школе) 

 

популаризације, али и учења математике (укључујући и проверу 
и једноставан начин, свакако је и организовање

 такмичења из математике. 

 минуле 43 године организовао око
и у разним варијантама, па се слободно може рећи да је

организовању математичких квизова оштроумности

Пошто има тако велико искуство у организовању матквизова и свакако највећу 
“Архимедесова” математичка квизотека), Математичко друштво 

не и помогне организовање и ширење  математи
(основним и средњим), те да у томе на одређени начин и учествује.

ускоро ће у школе стићи и на нашим сајтовима (
објављено детаљно обавештење/упутство за спровођење две акције у 

, а назвали смо их: 

Математичка КВИЗОМАНИЈА (организовање и ширење математичких 
школама) и  

математичка КВИЗИЈАДА (такмичење четворочланих екипа 
прво и друго коло  преко интернета и финале у Београду у виду класичног квиза). 

Акција креће од почетка школске године.  
Пријављивање за квизијаду је до 1. октобра 2016.  
За сада толико. Очекујте детаљна упутства!  

“ – ВЕЋ 43 ГОДИНЕ СА ВАМА И ЗА ВАС!

                                                                                                                     

АРХИМЕДЕС“ 

3383 

rs 
 

КОРИСНО  
(за ученике, наставнике математике, учитеље; 

(укључујући и проверу 
организовање математичких 

око 200 математичких 
слободно може рећи да је 

оштроумности. 

Пошто има тако велико искуство у организовању матквизова и свакако највећу 
), Математичко друштво „Архи-

математичких квизова  по 
одређени начин и учествује. 
и на нашим сајтовима (www.arhimedes.rs  и 

за спровођење две акције у 

математичких квизова 

такмичење четворочланих екипа 
у виду класичног квиза).  

ГОДИНЕ СА ВАМА И ЗА ВАС! 

                                                                    


