ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ИНФОРМАЦИЈА
О РЕВИЈАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Драги ученици,
Поштоване колегинице и колеге
.
Познато је да су, због настале ситуације изазване Корона вирусом, сва такмичења у
организацији Друштва математичара Србије отказана, до тренутка када за њихову реализацију добијемо сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја. После
ревијалних такмичења ученика основних школа из математике и информатике, најављујемо
и online РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ.
Такмичење је предвиђено за уторак 12. мај 2020. године и намењено је ученицима од
1. до 4. разреда средње школе (који ће бити распоређени у 8 категорија – 4 А категорије и 4 В
категорије), што значи да на такмичењу могу да учествују сви заинтересовани ученици и
није потребно никакво пријављивање за такмичење..
Замисао је да се на линку: https://dms-takmicenje.vmdevbox.com/srednje-skole/ поставе
задаци за Ревијално такмичење у уторак 12.05.2020. године по следећем распореду: 1. разред
– 14 часова, 2. разред – 15 часова, 3 разред – 16 часова и 4. разред 17. часова. Ученици ће
такмичарске задатке „скинути“ са интернета и самостално решавати у току највише 4
наредна сата. Молимо за стрпљење код преузимања задатака, мада мислимо да неће бити
проблема око прикључивања на дати линк.
Обавештавамо ученике да су задаци за Ревијално такмичење бирани из програма
редовне и додатне наставе математике и програма математичких такмичења .Комплет за
један разред чини пет задатака. Ученици задатке решавају самостално и решења не шаљу
ником, већ их чувају за самовредновање. У 22 часа ће бити објављена решења свих задатака,
тако да ученици на основу решења могу оценити сами себе.
Покровитељ овог такмичења је НИС – Гаспром њефт – акција „Енергија знања“.
Уколико имате неких евентуалних питања, јавите се на електронску адресу Друштва
математичара Србије: drustvomatematicara@yahoo.com до понедељка 11. маја.
Молимо ученике и наставнике да ову информацију шире даље својим другарицама,
друговима, ученицима и колегама.
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