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ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА
СРБИЈЕ
БРОЈ 1.

БЕОГРАД,
СЕПТЕМБАР 2018.

Поштоване колеге,
Пред вама је први број Електронског информатора Друштва математичара Србије.
Намера Друштва математичара Србије је да повремено и по потреби на једном месту
сакупи актуелне и корисне информације везане за рад ДМС и наших подружница у
одређеном временском периоду и учини их доступнм свим нашим члановима и
најширој математичкој јавности.
Свака од информација ће бити посебно насловљена, а позиви за укључивање у акцију
члановима ДМС, активима наставника, подружницама ДМС, наставницима математике и информатике … посебно истакнута (болдирана, уоквирена, обележена другом
бојом …).
Трудићемо се да наш Електронски информатор (скраћено ЕИ) стигне на адресе свих
наших чланова, школа, факултета, медија и осталих заинтересованих институција и
појединаца, и зато отварамо могућност (да поред учитавања ЕИ са сајта ДМС), за
on line пријављивање свих који су заинтересовани да електронски ЕИ примају на
своје личне електронске адресе.
Позивамо све колеге, математичаре и информатичаре у Србији не само да буду корисници нашег Електронског информатора, већ и активни сарадници. тј. да нам
корисне информације везане за математику и информатику из својих средина –
секција, школа, актива наставника, подружница … доставе као кратку најаву
догађаја, сажет извештај о реализованом догађају или неку другу врсту обавештења.
Све ваше информације, предлоге и примедбе доставите на e-mail адресу Електронског
информатора:
elektronski.informator.dms@gmail.com
С поштовањем,
Друштво математичара Србије
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА
ВЕЗАНИХ ЗА ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ДАН

ДАТУМ

ДОГАЂАЈ
2018. ГОДИНА
СЕПТЕМБАР 2018.

Субота

01.09.2018.

Друга седница Извршног одбора ДМС (у прошир. саставу)

02.09.2018.

30. Међународна информатичка олимпијада – Јапан
ОКТОБАР 2018.

Уторак

02.10.2018.

Научни скуп Михаило Петровић Алас, живот-дело-време

Среда

03.10.2018.

Научни скуп Михаило Петровић Алас, живот-дело-време

Субота

06.10.2018.

Акредитовани семинар – Београд (општина Палилула)

октобар

Посета Косову и Метохији

Недеља

21.10.2018.

63. Међународни сајам књига – Београд

Среда

31.10.2018.

Завршетак општинског нивоа Рауховог математич. Квиза
НОВЕМБАР 2018.

Четвртак

15.11.2018.

Завршетак окружног нивоа Рауховог математичког квиза

Субота

17.11.2018.

Изборно такмичење за 8. ЕГМО

Субота

17.11.2018.

Изложба МПА и акредитован семинар – Београд

Уторак

27.11.2018

Изложба МПА – Ваљево

Петак

30.11.2018.

Завршетак регионалног нивоа Рауховог математ. Квиза
ДЕЦЕМБАР 2018.

Субота

01.12.2018.

Трећи Интеграл куп – Ваљево

Субота

01.12.2018.

Акредитован семинар – Ваљево

Субота

08.12.2018.

Акредитовани семинар – град Нови Сад

Субота

15.12.2018.

Финале Рауховог математичког квиза – Нови Сад

Уторак

18.12.2018.

Завршна математичка свечаност ДМС за 2018. Годину
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ДАН

ДАТУМ

ДОГАЂАЈ
2019. ГОДИНА
ЈАНУАР 2019.

Петак

18.01.2019.

Школско такмичење из математике (ОШ)

Субота

19.01.2019.

Општинско такмичење из математике (СШ)

Субота

26.01.2019.

Финале дописне школе рачунарства (ОШ)
ФЕБРУАР 2019.

Субота

09.02.2019.

Државни семинар о настави математике и информатике

Субота

09.02.2019.

Скупштина Друштва математичара Србије

Недеља

10.02.2019.

Државни семинар о настави математике и информатике

Субота

23.02.2019.

Окружно такмичење из математике (СШ)
МАРТ 2019.

Субота

02.03.2019.

Општинско такмичење из математике (ОШ)

Субота

16.03.2019.

Државно такмичење из математике (ОШ)

Недеља

10.03.2019.

Општинско такмичење из информатике (ОШ)

Недеља

10.03.2019.

Окружно такмичење из информатике (СШ)

Четвртак

21.03.2019.

“Кенгур без граница” (државни ниво)

Субота

23.03.2019.

Окружно такмичење из математике (ОШ)

Недеља

31.03.2019.

Окружно такмичење из информатике (ОШ)
АПРИЛ 2019.

Петак

05.04.2019.

Српска математичка олимпијада (СШ)

Субота

06.04.2019.

Српска математичка олимпијада (СШ)

Понедељак

08.04.2019.

8. Европска математичка олимпијада за девојке (Украјина)

Недеља

14.04.2019.

Државно такмичење из информатике (СШ)
МАЈ 2019.

мај 2019.

36. Балканска математичка олимпијада

Субота

11.05.2019.

Државно такмичење из математике (ОШ)

Субота

11.05.2019.

Српска информатичка олимпијада (СШ)

Субота

18.05.2019.

Недеља

19.05.2019.

Међународни научни скуп “Истраживања у математичком
образовању”

Недеља

12.05.2019.

Српска информатичка олимпијада (СШ)

Недеља

19.05.2019.

Државно такмичење из информатике (ОШ)

Субота

25.05.2019.

Српска математичка олимпијада (ОШ)

Недеља

26.05.2019.

Изборно такмичење за ММО (СШ)

Понедељак

27.05.2019.

Изборно такмичење за ММО (СШ)

мај 2019.

Припреме за 22. ЈБМО
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ЈУН 2019.
Недеља

02.06.2019.
јун 2019.

Недеља

09.06.2019.

Српска информатичка олимпијада (ОШ)
22. Јуниорска балканска математичка олимпијада (Турска)
3. Српска олимпијада “Кенгур без граница”

јун 2019.

7. Куп Математичке гимназије

јун 2019.

Припреме за 13. БЈИО

јун 2019.

Припреме за 26. БИО

јун 2019.

Припреме за 60. ММО
ЈУЛ 2019.

јул 2019.

13. Балканска јуниорска информатичка олимпијада (Грчка)

јул 2019.

26. Балканска информатичка олимпијада (Грча)

10.07.2019.
јул 2019.

60. Међународна математичка олимпијада (Енглеска)
Припреме за 3. ЕЈИО
АВГУСТ 2019.

август 2019.

3. Европска јуниорска информатичка олимпијада (Словенија)

август 2019.

Припреме за 31. МИО

август 2019.

31. Међународна информатичка олимпијада (Азербејџан)

август 2019.

Летња школа младих математичара

август 2019.

Летња школа програмирања
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ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШАО
ПРВИ БРОЈ МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА
ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
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ДРУГА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Друга седница Извршног одбора Друштва математичара Србије је одржана у суботу
01. септембра 2018. године у 11:00 часова на Математичком факултету у Београду
(Студентски трг 16 – сала 843)

ДНЕВНИ РЕД:
1.

Организација и реализација такмичења у оквиру ДМС:













2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Информација о реализованим такмичењима 2018.
Kалендар такмичења за 2019. годину
Правилници такмичења
Генерална организација такмичења
Такмичарске комисије
Избор задатака за такмичења
Организација државних такмичења
Организација олимпијада
Избор екипа за међународне олимпијаде
Припрема екипа за међународне олимпијаде
Маркетинг такмичења
Финансирање целокупног система такмичења

Издавачка делатност 2018/19
Реализација Програма у оквиру обележавања 150. година од рођења МПА
Квиз Математичког листа
Завршна свечаност ДМС за 2018. годину
Зимски семинар 2019.
Акредитовани програми ДМС и Подружница
Посета ДМС Косову и Метохији
Текућа питања и иницијативе

Наредне информације су резултат разматрања и донетих одлука о појединим
питањима на 2. Седници ИО ДМС
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ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ
У току школске 2017/18. године Друштво математичара Србије је:



Организовало 22 такмичења (15 из математике и 7 из информатике)
Организовало припрему и одлазак 8 екипа Србије на међународна такмичења
из математике и информатике (4 из математике и 4 из информатике).

Напомињемо да је ове године на Машинском факултету у Београду одржано 60.
Државно такмичење ученика средњих школа из математике што је сигурно
најстарије такмичење у знању из једне наставне области у Србији
Посебно треба истаћи веома успешну организацију 35. Балканске математичке
олимпијаде која од 7. до 12 маја реализована у Београду уз учешће 11 такмичарских
и 7 гостујућих екипа. Друштво математичара Србије се посебно на организационој и
материјалној помоћи захваљује:





Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Компанији НИС (акција Енергија знања)
Математичком факултету Београд и
Математичкој гимназији Београд.

Успеси наших екипа на до сада реализованим међународним такмичењима су
следећи:
РБ

ТАКМИЧЕЊЕ

БРОЈ
УЧЕСН.

З

МЕДАЉЕ
С

Б

ПОХ



1

7. Европска мат. олимпијада за девојке

4

1

1

1

1

4

2

35. Балканска математичка олимпијада

6

2

2

1

1

6

3

22. Јуниорска БМО

6

2

2

2

0

6

4

59. Међународна математ. олимпијада

6

2

2

2

0

6

5

13. Јуниорска БИО

4

0

2

2

0

4

6

26. Балканска информатич. олимпијада

4

0

2

2

0

4

7

3. Европска јуниорска инф. олимпијада

4

0

2

2

0

4

8

30. Међународна информатичка олимп.

4

0

1

2

0

3

38

7

14

14

2

37

100%

18,42%

36,84%

36,84%

5,26%

97,37%

Укупно

*
Истакнимо и да су у периоду од 11. до 19. августа 2018. на Дивчибарима реализоване
Летња школа младих математичара (90 полазника) и Летња школа програмирања
(21 учесник).
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ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА
ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
Извршни одбор ДМС је усвојио следећи предлог Календара такмичења:
Такмичења ученика основних школа из математике
Школско такмичење
(петак)
Општинско такмичење
(субота)
Окружно такмичење
(субота)
Државно такмичење
(субота)
Српска математичка олимпијада
(субота)
Јуниорска балканска математичка олимпијада (Турска)

18.01.2019.
02.03.2019.
23.03.2019.
11.05.2019.
25.05.2019.
јун 2019.

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“
јединствено време у целој Европи
Државно такмичење
Српска олимпијада “Кенгур без граница”

(четвртак)
(недеља)

21.03.2019. у 10:00
09.06.2019.

Такмичења ученика основних школа из рачунарства
Општинско такмичење
(недеља)
Окружно такмичење
(недеља)
Државно такмичење
(недеља)
Српска информатичка олимпијада
(недеља)
Балканска јуниорска информатичка олимпијада (Грчка)
Европска јуниорска информатичка олимпијада (Словенија)

10.03.2019.
31.03.2019.
19.05.2019.
02.06.2019.
јул 2019.
август 2019.

Такмичења ученика средњих школа из математике
Општинско такмичење
(субота)
Окружно такмичење
(субота)
Државно такмичење
(субота)
Српска математичка олимпијада
(петак-субота)
Балканска математичка олимпијада (Молдавија)
Изборно такмичење за ММО
(недеља-понедељак)
Међународна математичка олимпијада (Енглеска)

19.01.2019.
23.02.2019.
16.03.2019.
05.-06.04.2019.
мај 2019.
26.-27.05.2019.
10.-22.07.2019.

Европска математичка олимпијада за девојке
Изборно такмичење
Европска математичка олимпијада за девојке (Украјина)

17.11.2018.
07-13.04.2019.

Такмичења ученика средњих школа из рачунарства
Окружно такмичење
(недеља)
Државно такмичење
(недеља)
Српска информатичка олимпијада
(субота-недеља)
Балканска информатичка олимпијада (Грчка)
Међународна информатичка олимпијада (Азербејџан)

10.03.2019.
14.04.2019.
11.-12.05.2019.
јул 2019.
август 2019.

Коначан Календар такмичења утврдиће Министарство просвете, науке и технолошког
развоја до краја 2018. године.
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КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА ИЗ
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
ИО ДМС је примио информацију о кандидатури коју су истакле поједине школе и
средине за организацију математичких и информатичких такмичења.
С обзиром на насталу ситуацију неспорни су организатори такмичења који су се
издвојили као једини заинтересовани и ИО ДМС поверава организацију такмичења
следећим институцијама:



Рачунарска гимназија Београд (Државно такмичење из информатике за СШ)
Природно-математички факултет Крагујевац (Српска олимпијада “Кенгур без
граница”)

ИО ДМС је донео одлуку да се распише конкурс за организацију следећих
такмичења:




Државно такмичење из математике за ученике ОШ
Државно такмичење из информатике за ученике ОШ
Државно такмичење из математике за ученике СШ.

Све заинтересоване школе, градови, институције ... могу своје конкурсне понуде
доставити ДМС најкасније до 30.11.2018. године у запечаћеном коверту на адресу:
Друштво математичара Србије (за Конкурс), 11000 Београд, Кнез Михаилова 35/4
Предност при избору организатора наведених такмичења ће имати понуде са бољим
условима у наредним сегментима:
 локација такмичења
 смештај и исхрана учесника такмичења (капацитети)
 смештај и исхрана учесника такмичења (цена)
 технички услови за свечано отварање такмичења
 простор и услови за израду такмичарских задатака
 вантакмичарске активности
 награде за такмичаре
 услови за рад Државне комисије
 остале погодности везане за организацију такмичења
Организација
 СМО за ученике ОШ
 СИО за ученике ОШ
 СМО за ученике СШ
 СИО за ученике СШ
биће накнадно одређена и поверена срединама у којима је најрационалније
реализовати олимпијаде.
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ОСТАЛЕ ПОЈЕДИНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА
МАТЕМАТИЧКА И ИНФОРМАТИЧКА
ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
Извршни одбор ДМС је разматрао и остале појединости везане за математичка и
информатичка такмичења и донео следеће одлуке:


Да сви заинтересовани за промене Правилника о такмичењима своје примедбе
и предлоге доставе ИО ДМС до 30.09.2018. у амандманској форми (предлажемо
да се у члану том и том, ово брише, оно дода или замени текстом, а све
написано треба и кратко образложити)



Да се изврше актуелне промене, тј. усклађивање Програма такмичења за
5. разред ОШ и 1. разред СШ са редовним наставним програмом, као и да сви
заинтересовани за промене Програма такмичењима своје примедбе и предлоге
доставе ИО ДМС до 30.09.2018. у амандманској форми (предлажемо да се у
разреду том и том, ово брише, оно дода или замени текстом, а све написано
треба и кратко образложити)



Да сви председници такмичарских комисија уколико имају предлоге за измене
и допуне комисија исте доставе ИО ДМС до 30.09.2018.



Да сви заинтересовани за све остале одређене промене у вези са организацијом
и реализацијом такмичења своје примедбе и предлоге доставе ИО ДМС до
30.09.2018.



Све предлоге доставити писменим путем коришћењем званичног мејла ДМС:
drustvomatematicara@yahoo.com
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ИЗДАВАЧКИ ПЛАН
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Извршни одбор ДМС је разматрао и усвојио следећи издавачки план за наредни
период:
ПЕРИОДИКА:



Математички лист за ученике основних школа
Тангента




Настава математике
Тhe Teaching of Мathematics



Mатематички весник

МАТЕРИЈАЛИ ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ:








Група аутора: 1100 задатака са математичких такмичења ученика основних
школа (свеска 54 - ново измењено и допуњено издање)
Војислав Андрић: Математика 1 – приручник за додатну наставу математике у
1. разреду основне школе (прво издање)
Јожеф Варга, Вељко Ћировић: Припремни задаци за математичка такмичења
ученика 6. разреда основне школе (прво издање)
Војислав Андрић: Математика 5 – приручник за додатну наставу математике у
5. разреду основне школе (свеска 40 – ново измењено и допуњено издање)
Душан Ђукић, Марко Радовановић: Математичке олимпијаде средњошколаца
(ново измење)
Група аутора: Припремни задаци за математичка такмичења ученика средњих
школа (свеска 17 – нови задаци)
Војислав Андрић: Диофантове једначине (друго измењено и допуњено издање)

ПОСЕБНА ИЗДАЊА:



Драган Трифуновић: Бард српске математике – Михаило Петровић Алас
(заједничко издање са Заводом за уџбенике)
Михаило Петровић Алас: Метафоре и алегорије (заједничко издање са Српском
књижевном задругом)

МЕТОДИЧКА БИБЛИОТЕКА :


Група аутора: Хрестоматија из историје, методике и дидактике математике
(превод са руског језика)
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НАУЧНИ СКУП
МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС ЖИВОТ, ДЕЛО, ВРЕМЕ
САНУ, 2-3. ОКТОБАР 2018.

Са задовољством Вас обавештавамо да ће се 2. и 3. октобра 2018. године у оквиру
обележавања Године Михаила Петровића Аласа под покровитељством Српске
академије наука и уметности, у организацији Математичког института САНУ,
Математичког факултета Универзитета у Београду и Друштва математичара Србије
одржати дводневни научни скуп Михаило Петровић Алас, живот-дело-време.
Позивамо све заинтересоване да доставе апстракт својих излагања.
Предвиђено је да изабрани радови у пуном тексту буду одштампани у зборнику
конференције.
Детаљније информације се могу добити на
адреси http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/conferences/mpa/mpa.php.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОБЕЛЕЖАВАЊА 150
ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА
Извршни одбор ДМС је констатовао да су у оквиру обележавања 150 година од
рођења Михаила Петровића Аласа у претходном периоду рализовани следећи
самостални и кооперантски програми:






Објављени су текстови о Михаилу Петровићу Аласу у “Настави математике” и
“Математичком листу за ученике основних школа”,
Одржано је предавање о Михаилу Петровићу Аласу на Државном такмичењу
из математике за средње школе
Реализовани су програми посвећени Михаилу Петровићу Аласу у Новом Саду и
Нишу
Отворена је изложба и објављен каталог “Михаило Петровић Алас –
родоначелник српске математичке школе (САНУ)
Реализовани су програми посвећени Михаилу Петровићу Аласу у оквиру 14.
СМАК-а у Крагујевцу

Извршни одбор ДМС је донео одлуку да се у оквиру обележавања 150 година од
рођења Михаила Петровића Аласа у наредном периоду реализују следећи програми:









Научни скуп “Михаило Петровић Алас – живот, дело време
Прештампавање књиге др Драгана Трифуновића: “Бард спске математике –
Михаило Петровић Алас” (заједничко издање са Заводом за уџбенике Београд)
Прештампавање књиге Михаила Петровића Аласа: “Метафоре и алегорије”
(заједничко издање са Српском књижевном задругом).
У сваком разреду, сваке основне и средње школе у Србији реализоваће се један
час математике посвећен Михаилу Петровићу Аласу (добијена подршка
Министарства просвете)
Раухов математички квиз за 2018. годину садржаће известан број питања
везаних за живот и рад Михаила Петровића Аласа
Министарству просвете предложено да постојеће специјалне дипломе за
математику и информатику носе име Михаила Петровића Аласа
Подружнице математичара ДМС ће реализовати низ изложби посвећених
Михаилу Петровићу (пријављивање слободно – 42 паноа обезбеђена)
Друге манифестације из Програма обележавања 150 година од рођења
Михаила Петровића Аласа (који је ИО ДМС усвојио у фебруару ове године)

Позивамо заинтересоване подружнице математичара да организују изложбе
о животу и делу Михаила Петровића Аласа у својим местима. ДМС
обезбеђује 42 изложбена паноа, а подружнице само превоз паноа од
суседног града до места реализације изложбе.
Материјал за изложбу се тренутно налази у Крагујевцу, па позивамо колеге
из Јагодине, Краљева и Крушевца ... да преузму изложбу коју ћемо даље
селити кроз целу Србију.
Инфо-контакт: voja.andric@gmail.com
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РАУХОВ МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ
ЗА 2018. ГОДИНУ

„Математички лист“ за ученике основне школе и Државна комисија за такмичење
„Кенгур без граница“ у 2018. години настављају са организацијом и реализацијом
МАТЕМАТИЧКОГ КВИЗА.
У 2018. години квиз ће се организовати под називом РАУХОВ МАТЕМАТИЧКИ
КВИЗ, јер је компанија РАУХ СРБИЈА – Коцељева (произвођач сокова) прихватила
да у овој години буде покровитељ реализације квиза.
Организацију квиза реализоваће Комисија за организацију математичког квиза ДМС
у саставу:








Срђан Стефановић (Шабац), председник
Ратко Тошић (Математички лист), члан
Бранислав Поповић (Кенгур без граница), члан
Предраг Терзић (Београд), члан
Александра Милошевић (Нови Сад), члан
Слађана Димитријевић (Крагујевац), члан
Славољуб Милосављевић (Ниш), члан

У 2018. години квиз ће се реализовати у две категорије:
 ученици млађих разреда основне школе, при чему једну екипу чине по један
ученик првог, другог, трећег и четвртог разреда;
 ученици старијих разреда основне школе, при чему једну екипу чине по један
ученик петог, шестог, седмог и осмог разреда.
У 2018. години квиз ће се реализовати на четири нивоа:
Ниво

Реализатори

Рок

Општински

Општински активи наставника математике

до 31.10.2018.

Окружни

Подружнице математичара по окрузима

до 15.11.2018.

Регионални

Подружнице математичара Београд, Нови
Сад, Крагујевац и Ниш

до 30.11.2018.

Државни

Комисија математичког квиза ДМС

субота 15.12.2017.

Општински активи наставника математике и Подружнице математичара у
окрузима су самостални у организацији и реализацији прва два нивоа квиза.
Задаци за квизове могу се састављати аутономно или коришћењем платформи квиза
из претходних година (које ће бити објављене на сајту ДМС) или на основу сугестија
и консултација са Комисијом за организацију математичког квиза.
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Изузетно, ове године, један број питања биће посвећен животу и раду Михаила
Петровића Аласа, поводом 150 година рођења великог математичара. Основна
литература за питања из ове области је Каталог изложбе САНУ о Михаилу
Петровићу: Михаило Петровић Алас – Родоначелник српске математичке школе који
је објављен у ПДФ формату на сајту ДМС у „фасцикли“ Математички квиз –
Литература ( https://dms.rs/matematicki-kviz-2018/ ).
Подружнице математичара Београд (Предраг Терзић), Нови Сад (Александра
Милошевић), Крагујевац (Слађана Димитријевић) и Ниш (Славољуб Милосављевић)
су организатори регионалних квизова, а задатке за регионалне квизове ће саставити
Комисија за организацију математичког квиза ДМС.
Финале квиза ће бити у суботу 15.12.2018. у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Новом Саду, а
задатке за финални део квиза ће саставити Комисија за организацију математичког
квиза ДМС.
Сви учесници Рауховог математичког квиза биће на свим нивоима такмичења
награђени Рауховим соковима.
Сви победници Рауховог математичког квизова на сваком од четири нивоа
такмичења биће награђени дипломама.
Сви победници Рауховог математичког квиза на окружном нивоу биће награђени
књигама „Бард српске математике - Михаило Петровић Алас“ коју заједнички
штампају ДМС и Завод за уџбенике Београд.
Сви учесници квизова на регоналном нивоу биће награђени рекламним мајицама
Рауховог математичког квиза.
Три првопласиране екипе у финалном делу квиза биће награђени златним,
сребрним и бронзаним медаљама.
Школе – апсолутни победници Рауховог математичког квиза биће награђене
комплетом од 15 књига: Сабрана дела Михаила Петровића Аласа
За праћење реализације Рауховог математичког квиза на нивоу Републике Србије на
сајту ДМС формирана је on line база података.
На сајту ДМС је формирана посебна „фаскила“ посвећена Рауховом математичком
квизу ( https://dms.rs/matematicki-kviz-2018/ ) која садржи:







Информацију о реализацији Рауховог математичког квиза
Примере квизова из претходних година
Литература
Пријава за on line базу података
Списак реализованих квизова у 2018. години
Остале важне информације

За све остале информације везане за Раухов математички квиз 2018,
обратити се колеги Срђану Стефановићу – председнику Комисије за
организацију Рауховог математичког квиза: srdjanintegral@gmail.com.
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ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Завршна свечаност ДМС за 2018. годину планирана је за 18. децембар 2018. године и
има за циљ да научну и најширу јавност у Србији упозна са активностима и
резултатима ДМС у 2018. години.
Завршна математичка свечаност ДМС обухватиће следеће информације:
















Обележавање 70 година постојања ДМС
Државни семинар о настави математике и рачунарства 2018.
Организација и реализација такмичења из математике и информатике
60. државно такмичење из математике ученика средњих школа
Организација 35. Балканске математичке олимпијаде
Организација 14. СМАК-а
Резултати екипа Србије на међународним математичким и информатичким
такмичењима
Летња школа младих математичара и Летња школа програмирања
Акредитовани семинари ДМС
Резултати Рауховог математичког квиза 2018.
Резултати ДМС у обележавању 150. година од рођења Михаила Петровића
Аласа
Пројекти
Резултати ДМС у области издавачке делатности
Наши донатори и сарадници
Остале информације
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ДРЖАВНИ СЕМИНАР
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
О НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Државни семинар ДМС о настави математике и информатике у основним и средњим
школама за 2019. годину одржаће су 09. и 10. фебруара 2019. године у Београду.
На семинару ће се реализовати стручне, методичке и дидактичке теме у секцијама за
математику и нформатику.
Очекује се учешће око 500 наставника математике и информатике из целе Србије.
Позивамо све колеге наставнике математике и информатике у основним и средњим
школама и на факултетима да петочасовна предавања и полусатна саопштења
пријаве коришћењем електронске адресе
drzavni.seminar.2019@gmail.com
Детаљније информације ће бити објављене на сајту ДМС.
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ПРЕГЛЕД АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ
Завод за унапређивање образовања и васпитања је објавио Каталог програма
стручног усавршавања за период од 2018. до 2021. године
( http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog ).
Следи Списак акредитованих програма Друштва математичара Србије и програма
које су акредитовале наше подружнице.

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ ДМС
1.

Семинар број 303
Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим
школама
Координатор:
e-mail:
мобтел:

2.

Семинар број 345
Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва
математичара Србије
Координатор:
e-mail:
мобтел:

3.

др Војислав Андрић
voja.andric@gmail.com
065 291 22 00

Семинар број 363
Унапређивање наставе математике у основној школи
Координатор:
e-mail:
мобтел:

4.

проф. др Филип Марић
filip@matf.bg.ac.rs
062 460 510

др Војислав Андрић
voja.andric@gmail.com
065 291 22 00

Семинар број 364
Унапређивање наставе математике у средњим школама
Координатор:
e-mail:
мобтел:

проф. др Зоран Каделбург
kadelbur@matf.bg.ac.rs
064 307 25 48
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АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ ПОДРУЖНИЦА ДМС
5.

Семинар број 352
Методичка радионица
Реализатор:
Координатор:
e-mail:
мобтел:

6.

Семинар број 354
Најчешћи принципи у решавању алгебарских, комбинаторних и логичкокомбинаторних проблема на математичким такмичењима
Реализатор:
Координатор:
e-mail:
мобтел:

7.

Подружница математичара Ваљево
др Војислав Андрић
voja.andric@gmail.com
065 291 22 00

Подружница математичара Ниш
Славољуб Милосављевић
dmspodruznicanis@gmail.com
064 12 59 703

Семинар број 357
Новосадски математички семинар
Реализатор:
Координатор:
e-mail:
мобтел:

Друштво математичара Новог Сада
проф. др Розалија Мадарас Силађи
rozi@dmi.uns.ac.rs
064 24 19 111,

Позивамо наставнике, школе, подружнице … да преко координатора наших
акредитованих програма обезбеде реализацију акредитованих семинара
ДМС.
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НАУЧНИ СКУП
„ИСТРАЖИВАЊА У МАТЕМАТИЧКОМ
ОБРАЗОВАЊУ“
Друштво математичара Србије, уз подршку Европске организације истраживача у
математичком образовању
( ERME, http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/index.php ),
организује научни скуп који ће бити одржан 18. и 19. маја 2019. године у Београду.
Тема скупа је „Истраживања у математичком образовању“. Циљ скупа је развој
истраживачке и образовне праксе у области наставе математике, како на локалном
тако и на међународном нивоу.
Позвани предавачи су међународни експерти у области математичког образовања:
Јармила Новотна (Чешка Република), Снежана Лоренс (Велика Британија) и Патрик
Бармби (Велика Британија).
У оквиру скупа биће одржана осмочасовна радионица „Истраживање праћења и
вредновања знања у настави математике – од квантитативних до квалитативних
истраживачких метода“ под руководством Патрика Бармбија.
Позивамо заинтересоване учеснике да прате сајт Друштва математичара
Србије на коме ће бити објављивана обавештења о скупу.
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РЕЗУЛТАТИ ИНФОРМАТИЧКЕ ЕКИПЕ
СРБИЈЕ НА 30. МЕЂУНАРОДНОЈ
ИНФОРМАТИЧКОЈ ОЛИМПИЈАДИ

На 30. Међународној информатичкој олимпијади која се од 01. до 08. септембра 2018.
године одржава у јапанском граду Tsukuba уз учешће 335 такмичара из 87 земаља,
информатичка екипа Србије (4 члана) је остварила завидан успех:
Појединачни успех ученика је: једна сребрна и две бронзане медаље. Конкретно:
1.

Павле Мартиновић

Математичка гимназија
Београд

303 поена

сребрна медаља

2.

Тадија Шебез

Гимназија “Ј. Јовановић”
Нови Сад

250 поена

бронзана медаља

3.

Алекса Милисављевић

Математичка гимназија
Београд

218 поена

бронзана медаља

4.

Алекса Милојевић

Математичка гимназија
Београд

172 поена

 На 30. МИО учествовало је 87 земаља и 335 такмичара.
 Вође екипе Србије су били: Никола Милосављевић (Ниш) и Иван Стошић (Ниш).
Детаљније информације о 30. МИО можете добити преко сајта:
http://stats.ioinformatics.org односно http://stats.ioinformatics.org/results/2018
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