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                 Вредновање признања на такмичењу „Мислиша“ 
 

                Математичко такмичење „Мислиша“ је национално такмичење које, по угледу на 

„међународно“ такмичење „Кенгур“, од 2006. године у Србији организује Математичко друштво 

„Архимедес“ уз сагласност /подршку Министарства просвете РС број 6-00-705/2005-06 од 6.децембра 

2005. године. 

                У односу на нека друга такмичења, „Мислиша“ има неке предности (поред осталог: тестови су по  

разредима, па су усаглашени са важећим програмом математике; знају се и јавно објављују критеријуми за 

доделу награда и похвала; због масовности и лепих задатака  значајно доприноси ширењу интересовања за 

математику; такмичење има основни ниво и републичко финале; прецизне прпозиције и друга упутства).  

Детаљније о свему може се видети на нашим сајтовима и обавештњима која се шаљу школама. 

                Основни ниво такмичења спроводи се истог дана у свим пријављеним школама (трећег четвртка 

у месецу марту сваке године), са задацима и према пропозицијама и упутству које шаље „Архимедес“. 

Листе са одговорима прегледају се у „Архимедесу“, који објављује резулта-те и додељује одговарајућа 

признања (сертификате, награде и похвале ученицима; захвалнице организаторима у школама и др.). 

                Раде се три групе задатака: у првој групи задаци се оцењују са 3 бода, у другој са 4 бода и у трећој 

групи са 5 бодова. Бодови се сабирају. 

               Због својих специфичности, тешко је рангирати признања (награде, похвале) на овом такмичењу, 

мада је (због наведених предности) лакше него на неким сличним такмичењима  

               Што се тиче основног нивоа такмичења, који се спроводи у школама, наш став је следећи: Ако је 

такмичење у школи спроведено у свему према датим упутствима, регуларно (није било преписивања, 

помагања и сл.), онда су резултати валидни, па признања имају вредност нивоа окружног такмичења 

(због броја, структуре и класификације задатака,  времена за рад, критеријума за доделу награда и похвала). 

Уколико, пак, то није случај, тј. ако нису поштована упутства и било је нерегуларности, онда добијена 

признања не могу имати никакав ниво. 

              А о томе, како је протекло такмичење у школи, најбоље знају и одговорни су они који су га 

спровели, првенствено координатор (са радним тимом), па се у том смислу у школи  и процењује вредност 

признања која смо доделили ученицима (највише: ниво окружног такмичења). Према томе, ако школа жели 

да уважи признања која су ученицима додељена за постигнуте резултате на „Мислиши“, онда се такмичење 

мора спровести регуларно, у свему према упутствима. 

              Што се тиче признања са финала такмичења „Мислиша“, ту нема никакве дилеме. Финале овог 

такмичења је републичког нивоа, спроводи се у Београду („Архимедес“), у свему под нашом контролом и 

са задацима одговарајућег нивоа, па добијена признања (награде и похвале) имају вредност признања са 

републичког такмичења. 

              Свака школа која је учествовала  на такмичењу „Мислиша“ (основни ниво) добија  извештај  са 

резултатима за све своје ученике, а за награђене и похваљене резултати се објављују и на нашим сајтовима.  

             Напред наведено тумачење важи уопште, дакле за све школе. 
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