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"МИСЛИША 2015"
Коначни извештај о резултатима Великог
републичког финала. Специјалне награде
На математичком такмичењу "Мислиша 2015" (основни ниво, 12.03.2015. године)
учествовало је 49.232 ученика. Резултати су послати школама знатно пре предвиђеног
рока. Додељено је укупно 6.812 признања (1.368 наградa и 5.444 похвалe). Сва
признања су такође послата у предвиђеном року.
Спискови награђених и похваљених ученика на основном нивоу такмичења
"Мислиша 2015" (12.03.2015) објављени су и на нашим сајтовима.
Велико (републичко) финале математичког такмичења "Мислиша 2015" (за
ученике са максималним бројем бодова на основном нивоу такмичења) одржано је
19.04.2015. године у Београду. На финалу је учествоваo 171 ученикa од 192 позвана
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 веома добри резултати. Додељено
је 127 признања и то: 75 награда (33 прве, 12 других, 30 трећих награда са дипломама)
и 52 похвале. Ова признања су послата поштом. Осим традиционалних награда (лепе и
пригодне књиге), у складу са пропозицијама, најбољима су додељене и четири специјалне награде. Од планиране четири специјалне награде, требало је да се доделе
две награде за млађе разреде ОШ, једна за старије разреде ОШ и једна за СШ. Пошто у
категорији средњошколаца није било кандидата за специјалну награду, Комисија је
одлучила да се додели још једна награда у категорији старијих разреда ОШ.
Пошто је у појединим категоријама (млађи и старији разреди ОШ) било више
ученика са максималним бројем бодова, добитници специјалне награде извучени су "из
шешира" у "Архимедесу", 23.04.2015. године у 12 сати (јавно извлачење).
Као што је раније објављено, специјална награда је "Архимедесова" летња
школа младих математичара на Сребрном језеру (19. јула 2015) или на Гочу
(1322. јула 2015) – по избору ученика.
Добитници специјалне награде су следећи ученици:
1) Јована Миленовић, 4. раз. ОШ "Аца Алексић", Александровац
2) Ања Милошевић, 4. раз. ОШ "Јелена Ћетковић", Београд
3) Љиљана Михајловић, 5. раз. ОШ "Милан Мијалковић", Јагодина
4) Милутин Никодијевић, 7. раз. ОШ "Десанка Максимовић", Зајечар.
Добитници специјалне награде треба да се јаве "Архимедесу" да би попунили
пријаву за Летњу школу.
Спискови награђених и похваљених на финалу (19.04.2015) објављени су на
нашим сајтовима: www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs у посебним извештајима
(Резулати Републичког финала такмичења "Мислиша 2015")
Честитамо свим учесницима финала на постигнутим резултатима!
МД "АРХИМЕДЕС"

