
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

АКЦИЈА
„МАТЕМАТИКОМ И ИНФОРМАТИКОМ ПРОТИВ КОРОНА ВИРУСА“

ИНФОРМАЦИЈА О
РЕЗУЛТАТИМА РЕВИЈАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

УЧЕНИКА ОСНОВНИХШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

У уторак 14.04.2020. године u 17:00 одржано је online РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ. Такмичење је реализовано на 8 нивоа
(од 1. до 8. разреда) и сви су радили по 12 задатака вишеструког избора (А, Б, В, Г, Д).

Циљ такмичења је био:

 да ученици провере своја тренутна математичка знања на лакшим, али и задацима
напредног и такмичарског нивоа;

 да опробају систем одговора какав је на пријемним испитима и другим математичким
такмичењима;

 да сами оцене свој рад и
 да се припреме за завршни испит и пријемне испите за 7, односно 1. разред матема-

тичких гимназија и IT одељења.

На такмичењу је судећи по бројачима на сајту Друштва математичара Србије учес-
твовало 21.209 ученика из Србије и Републике Српске. Преглед броја ученика по разредима
дајемо у следећој табели, уз напомену да је број ученика који су радили задатке вероватно и
већи, јер су ученици међу собом размењивали задатке у немогућности да се брзо прикључе
на сајт ДМС.

1 разред 3 582
2 разред 3 206
3 разред 3 053
4 разред 2 997
5 разред 2 758
6 разред 2 373
7 разред 1 597
8 разред 1 643
Укупно 21 209

Одговори за свих 96 задатака постављени су у 19:30 часова, а нешто детаљнија
решења задатака ће бити објављена у четвртак 16.04.2020. године.

Друштво математичара Србије се извињава учесницима такмичења за малу гужву на
сајту на почетку такмичења, јер је сервер на коме су постављени задаци могао да прими
одједном 1000 корисника, а неки су своје место на сајту заузели већ у 16:30, па су тако
онемогућили друге да приступе у неком разумном времену.



Друштво математичара Србије се захваљује свима који су нам помогли у инфор-
мисању ученика и наставника и организацији и реализацији такмичења, јер мислимо да је
судећи по интересовању ученика (уз објективне потешкоће које прате прво издање нечега)
такмичење успело и да су циљеви које смо поставили реализовани.

Председник Државне комисије
за математичка такмичења ученика ОШ

Председник
Друштва математичара Србије

мр Срђан Огњановић, с.р. др Војислав Андрић, с.р.

ПРИЛОГ:

Неке карактеристичне изјаве родитеља:

 Хвала вам пуно на задацима и сјајној идеји.
Цела породица се лепо забавила (дете са решавањем, а родитељи са провером).

 Када вам Сајт буде радио нормално без багова и учитавања сатима, можда и успете да
организујете нешто...

 Најпре бих хтео да Вам се захвалим на труду, што и у овим ванредним околностима,
деци пружите могућност да колико је то могуће, наставе са редовним навикама и
обавезама, па самим тим и са такмичењима.

 Хвала на одговору. А највише ХВАЛА што сте нешто овако лепо приредили деци
која воле математику!

 Хвала на организовању супер такмичења, задаци су били заиста одлични (бар 1. и 3.
разред које су малишани решавали).


