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"МИСЛИША 2013"
Коначни извештај о резултатима Великог финала.
Специјалне награде
На такмичењу "Мислиша 2013" (основни ниво, 15.03.2013) учествовало је
41.341 ученик. Резултати су послати школама знатно пре предвиђеног рока.
Додељено је укупно 4.932 признања (1355 наградa, 3.577 похвала). Сва признања су
такође послата у предвиђеном року.
Спискови награђених и похваљених објављени су и на нашим сајтовима.
Велико финале математичког такмичења "Мислиша 2013" (за ученике са
максималним бројем бодова на основном нивоу такмичења) одржано је у Београду:
21.04.2013. године (за ученике 2. разреда ОШ) и 12.05.2013. године (за ученике 38.
раз. ОШ и ученике СШ). На финалу је учествовало 195+47=242 ученика. Такмичење
је спроведено у свему према пропозицијама. Сви учесници финала добили су
прикладне поклоне, као и решења свих задатака.
По оцени Комисије, на финалу су постигнути одлични резултати, те је
додељено 36 награда (13 првих, 12 других, 11 трећих награда) и 54 похвале. Осим
традиционалних награда (вредне и пригодне књиге), у складу са пропозицијама,
најбољима су додељене четири специјалне прве награде.
Пошто је у појединим категоријама (старији разреди ОШ и СШ) било више
ученика са максималним бројем бодова, добитници специјалне прве награде
извучени су "из шешира" у "Архимедесу", 15.05.2013. године у 12 сати (јавно
извлачење). У категорији млађих разреда основне школе није било кандидата за
"шешир" (а било је првих награда).
Као што је раније објављено, специјална прва награда је "Архимедесова"
летња школа младих математичара на Сребрном језеру (19. јула 2013) или
Тари (1322. јула 2013) – по избору ученика.
Добитници специјалне прве награде су следећи ученици:
1) Никола Лазић, 2. раз. ОШ "Светозар Марковић", Београд
2) Добрица Јовановић, 4. раз. ОШ "Лаза Костић", Нови Београд
3) Маша Тиосављевић, 6. раз. ОШ "Вељко Дугошевић", Београд
4) Ђорђе Богдановић, 1. раз. СШ "Младост", Петровац на Млави
За све учеснике финала број освојених бодова наведен је у посебним
извештајима (Резулати Великог финала) на оба наша сајта: www.arhimedes.rs и
www.mislisa.rs
Честитамо свим учесницима финала на постигнутим резултатима!
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