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"МИСЛИША 2010"
Резултати Великог финала
На такмичењу "Мислиша 2010" учествовало је 33.232 ученика. Резултати су
послати школама пре предвиђеног рока. Додељено је укупно 2.555 признања (528
наградa, 2.027 похвала). Сва признања су послата у школе у предвиђеном року.
Спискови награђених и похваљених објављени су и на нашим сајтовима.
Велико финале математичког такмичења "Мислиша 2010" одржано је у
Београду, 24. априла 2010. године (за IIV р. ОШ и СШ) и 27. априла 2010. године
(за VIVIII р. ОШ). Финале је одржано у два термина, како би се омогућило учешће
ученика VIVIII р. ОШ на Републичком такмичењу из физике (24.04.2010).
На финалу је учествовало 46 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.
У свакој од три категорије (млађи разреди ОШ, старији разреди ОШ, СШ)
било је више од једног ученика (чак и 5 ученика) са једнаким и максималним бројем
бодова (25). Због тога су добитници специјалне награде извучени "из шешира", у
"Архимедесу", 28.04.2010. године у 12 сати. Осим комисије (3 члана), присуствовали
су и гости (5). Пре извлачења Комисија је одлучила да у категорији за старије
разреде ОШ уместо једне додели две специјалне награде (због већег броја кандидата), па је тако додељено укупно 5 специјалних награда.
Као што је раније објављено, специјална награда је "Архимедесова" летња
школа младих математичара на Сребрном језеру (19. јула 2010) или Тари (1221.
јула 2010) – по избору ученика.
Добитници специјалне награде су следећи ученици:
1) Павловић Алекса, 2. раз. ОШ "Карађорђе", Београд
2) Богдановић Анђела, 3. раз. ОШ "Братство", Нови Пазар
3) Шарковић Анђела, 7. раз. ОШ "Свети Сава", Ниш
4) Суботић Илија, 8. раз. ОШ "Доситеј Обрадовић", Ириг
5) Филиповић Драган, 4. раз. Ужичке гимназије, Ужице
За све учеснике финала број освојених бодова наведен је на на нашем другом
сајту: www.mislisa.rs (Резулати финала).
Честитамо свим учесницима финала на постигнутим резултатима!
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