
                                                                                        
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 
 

ИЗВЕШТАЈ  
О РЕВИЈАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ  

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 

         У уторак 12.05.2020. године у периоду од 14:00 до 20:00 часова одржано је 
online РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕ-
МАТИКЕ. Такмичење је реализовано на 8 нивоа (А категорија – 4 разреда и В кате-
горија 4 разреда) и такмићари су радили по 5 класичних задатака. 
 
           Циљ такмичења је био: 
 

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

• да сами оцене свој рад и 
• да се припреме за матурски испит и пријемне испите за факултете. 

 
           На такмичењу је, судећи по бројачима на сајту Друштва математичара 
Србије, учествовало 629 ученика из Србије и Републике Српске. Преглед броја 
ученика по разредима дајемо у следећој табели:  
 

Разред А категорија В категорија Укупно 
1. разред 121 131 252 
2. разред 72 96 168 
3. разред 75 76 151 
4. разред 21 37 58 
Укупно 289 340 629 

 
        Задатке за такмичење (8 категорија по 5 задатака) саставила је Државна 
комисија за математичка такмичења ученика средњих школа. Решења свих 
задатака постављена су на сајт ДМС у 22:00 часова.  
 
     Уз решења задатака објављена су и 32 тежа задатка за све оне ученике који 
се осећају способни и за веће подухвате и који би желели да се у наредном периоду 
декларишу као кандидати за математичку олимпијску екипу Србије за наступајуће 
математичке олимпијаде (у овој години (ако олимпијада уопште буде) и у наре-
дним годинама када олимпијаде неће изостати). 



 Друштво математичара Србије се захваљује суорганизаторима такмичења, 
школама и медијима и свима који су нам помогли у информисању ученика и 
наставника и организацији и реализацији такмичења, јер мислимо да је судећи по 
интересовању ученика такмичење успело и да су циљеви које смо поставили 
реализовани.  
 
          Посебно се искрено захваљујемо дугогодишем покровитељу наших 
активности - компанији НИС а.д. Нови Сад  (корпоративни програм “Енергија 
знања”) на подршци у току реализације Ревијалног такмичења ученика средњих 
школа из математике.  
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