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ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА  

ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА  

У ШКОЛСКОЈ 2020./21. ГОДИНИ 

 

 

Такмичења ученика основних школа из математике 

Школско такмичење                                     (петак)     04.12.2020. 

Општинско такмичење                                          (недеља)     28.02.2021. 

Окружно такмичење                                             (субота)    20.03.2021. 

Државно такмичење (субота)    24.04.2021. 

Српска математичка олимпијада       (среда)     19.05.2021. 

Јуниорска балканска математичка олимпијада (???)    јун 2021. 

 

 

                             Математички квиз за ученике основних школа 

За школску 2020/21 годину се одлаже због актуелне епидемиолошке ситуације  

 

 

 

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ 

(јединствено време у целој Европи) 

Школска такмичења                                               (четвртак 10:00)  18.03.2021.   

Српска олимпијада  “Кенгур без граница”  (недеља)        06.06.2021.  

 
                         Такмичења ученика основних школа из рачунарства  

Квалификације за окружно такмичење1                 до краја фебруара 

Окружно такмичење                                               (недеља)     14.03.2021. 

Државно такмичење (недеља)     18.04.2021. 

Српска информатичка олимпијада (среда)    26.05.2021. 

Балканска јуниорска информатичка олимпијада (Kипар)         2021. 

Европска јуниорска информатичка олимпијада (Грузија)     2021.  

 

 
1  Квалификације за окружно такмичење ће се обављати преко портала “Петља” у терминима који ће 

бити објављени најмање 14 дана пре њиховог почетка.   
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ПРЕДЛОГ  КАЛЕНДАРА  

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  

ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА  

У ШКОЛСКОЈ 2020./21. ГОДИНИ 
 

 

Такмичења ученика средњих школа из математике 

Општинско такмичење (субота)    23.01.2021. 

Окружно такмичење                                        (субота)                          27.02.2021. 

Државно такмичење А  (субота)    20.03.2021. 

Српска математичка олимпијада                          (среда-четвртак)                  31.3.-1.4.2021. 

Државно такмичење Б  (уторак)    18.05.2021. 

Балканска математичка олимпијада (???)                 мај 2021. 

Изборно такмичење за ММО                   (среда-четвртак)   25.-26.05.2021. 

Међународна математичка олимпијада (???)                                   јул 2021.  

 

 

Европска математичка олимпијада за девојке 

Изборно такмичење (субота)    14.11.2020. 

Европска математичка олимпијада за девојке (Грузија)    09.-15.04.2021. 

 

 

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ 

(јединствено време у целој Европи) 

Школска такмичења                                               (четвртак 10:00)  18.03.2021.   

Српска олимпијада  “Кенгур без граница” – Крагујевац (недеља)       06.06.2021.  

 

Европска информатичка олимпијада за девојке 

Изборно такмичење (???)    28.03.2021. 

Европска математичка олимпијада за девојке    (???)    13.-19.06.2021. 
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Такмичења ученика средњих школа из рачунарства 

Kвалификације (1. део) (субота)                             21.11.2020. 

Kвалификације (2. део) (субота)                                 19.12.2020.      

Kвалификације (3. део) (недеља)                               24.01.2021.      

Окружно такмичење (недеља)               07.03.2021. 

Државно такмичење - Београд (недеља)    28.03.2021. 

Српска информатичка олимпијада  (уторак - среда)  11.-12.05.2021. 

Балканска информатичка олимпијада (???)     ??? 2021. 

Међународна информатичка олимпијада      (Сингапур)           20 - 28.06.2021.  

 

 

НАПОМЕНA 1:  

ЗА СЛУЧАЈ ДА ТАКМИЧЕЊА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРЖАТИ  

ПО УСТАЉЕНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ 

 

• Школска такмичења ће се реализовати у школама уз поштовање свих здравствено 

безбедносних мера и са не више од 15 ученика у такмичарској просторији 

• Општинска такмичења ће се реализовати у једној или више школа у општини тако што 

ће највећи могући број учесника у једној школи бити 150 (10 учионица). 

Преглед задатакa ће се реализовати у једној школи. 

• Окружна такмичења ће се реализовати у једној или више школа тако што ће највећи 

могући број учесника у једној школи бити 150 (10 учионица). 

Преглед задатакa ће се реализовати у једној школи. 

• Државно такмичења ће се реализовати на пет пунктова (Београд 2, Нови Сад, 

Крагујевац и Ниш) с тим ће највећи могући број учесника у једној школи бити 150 (10 

учионица) 

Преглед задатакa ће се реализовати у једној школи. 

• Српске математичке и информатичке олимпијаде ће се реализовати у једној школи тако 

што ће највећи могући број учесника у једној учионици бити 15. 

        Преглед задатакa ће се реализовати у истој школи. 

 

НАПОМЕНA 2:  

ИНФОРМАЦИОПНИ ТАКМИЧАРСКИ СИСТЕМ  

ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 

 

• Математичка и информатичка такмичења ДМС ће се реализовати коришћењем 

Информационог система Друштва математичара Србије који ће подразумевати директно 

online пријављивање ученика и школа чиме ће се поједноставити дистрибуција 

такмичарских задатака и обавештавање школа и учесника такмичења. 


