ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНОГ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ
МАТЕМАТИКЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

Школско такмичење из математике организовано је за ученике од V до VIII разреда,
19.01.2018.године, у трајању од 120 минута, у учионици број 11.
Број пријављених ученика је био 34 и то по разредима: V-14, VI-10, VII-7, VIII- 3 ученика.
Сви пријављени ученици су се такмичили осим једног ученика шестог разреда.
Задаци за такмичење су достављени школи поштом преко одговарајуће подручне јединице
МПС као и кључ за бодовање односно расподелу бодова у оквиру сваког задатка.
Сав материјал је ископиран и чуван према пропозицијама такмичења и оперативном упутству
односно правилнику ДМС који регулише ову материју.
Комисија за прегледање у чијем саставу су била сва четири наставника математике
признавала је свако тачно решење које се разликује од решења у кључу уз напомену да се
бодовање прилагођава конкретном решењу. Сваки такмичар могао је да освоји максимално
100 бодова (5 задатака по 20 бодова).
Списак ученика за општинско такмичење из математике по разредима одређен је уз
поштовање пропозиција организатора такмичења Подружница Крагујевац Друштва
математичара Србије. Пласман на општинско такмичење остварили су следећи ученици:
5.разред
Наталија Јанковић, Миа Зејак, Андреј Филиповић, Исидора Ђурић, Лука Милентијевић,
Елена Курћубић и Лука Бузуровић.
6.разред
Јанко Башчаревић, Филип Пантелић, Алекса Шћекић, Лука Кулић, Катарина Симић, Душан
Јанићијевић и Војин Величковић.
7.разред
Ива Аксентијевић.
8.разред
Урош Гордић, Ђурђина Богосављевић и Павле Радојчић.
Општинско такмичење из математике одржаће се 24.02.2018.године у ОШ ,,Трећи
крагујевачки батаљон”. Све релевантне информације о даљим нивоима такмичењима биће
благовремено дате од стране наставника математике.
Сви учесници општинског такмичења обавезно са собом треба да понесу попуњене изјаве о
заштити података. Образац изјаве ученици добијају од свог наставника математике.
Овом приликом честитамо свим учесницима на постигнутим резултатима.Такође, позивамо
све ученике да се укључе у нови циклус математичких такмичења које организује Друштво
математичара Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
Извештај поднела
Мирјана Анђелковић, наставник математике

