Друштво математичара Србије вам препоручује и остала издања
намењена редовној и додатној настави математике у основним и
средњим школама. На адресу или преко телефона Друштва можете
наручити следећа наша издања:

ИЗДАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1. В. Андрић: МАТЕМАТИКА III, Збирка задатака повишеног нивоа
за III разред основне школе, свеска 37 ... 400 дин.
2. A. Золић: Збирка решених задатака из математике за IV разред
основне школе свеска 50 ... 400 дин.
3. Р. Павлићевић, М. Поповић: ТЕСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ за
проверавање стеченог знања ... 250 дин.
4. А. Полачек: МАТЕМАТИКА IV, решени задаци за IV разред
основне школе ... 150 дин.
5. Ј. Б. Варга, В. Ћировић: ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ за математичка
такмичења ученика 6. разреда, свеска 60 ... 600 дин.
6. Љ. Вуковић, Д. Ђорић, П. Младеновић: ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ за
математичка такмичења 7. и 8. разреда, свеска 36 ... 700 дин.
7. Група аутора: 1100 ЗАДАТАКА са школских, општинских,
окружних, државних и међународних такмичења основних школа
2009-2018. године, свеска 54, ... 1100 дин.
8. В. Андрић: МАТЕМАТИКА X=1236, Збирка решених задатака
за додатну наставу од 4 до 8 разреда, свеска 57 ... 700 дин.
9. В. Андрић: МАТЕМАТИКА 7, збирка задатака за додатну наставу
математике у 7. разреду, свеска 58 ... 800 дин.
10. ЗБИРКА Кенгур без граница, задаци и решења за ученике од
I-IV разреда ... 500 дин.
11. ЗБИРКА Кенгур без граница, задаци и решења за ученике од
V-VIII разреда ... 600 дин.
12. КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, Збирка решених задатака за ученике
7. и 8. разреда ... 500 дин.
13. БИЛТЕН са такмичења из МАТЕМАТИКЕ у 2021/22. год ... 300 дин.
14. БИЛТЕН са такмичења из МАТЕМАТИКЕ из
претходних година ... 100 дин.
15. Претходно годиште МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА ... 500 дин.
16. Стара годишта МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА ... 300 дин.

ИЗДАЊА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
17. ТАНГЕНТА, часопис из математике и рачунарства за ученике
средњих школа (годишња претплата)... 900 дин.
18. З. Каделбург, С. Крстић, П. Младеновић: МАТЕМАТИКА 1, збирка
решених задатака за I разред гимназија и техн. школа ... 150 дин.
19. В. Андрић: Диофантове једначине, свеска 61 ... 850 дин.
20. В. Мићић, З. Каделбург, Д. Ђукић: УВОД У ТЕОРИЈУ БРОЈЕВА,
св.15, четврто допуњено издање ... 800 дин.
21. М. Стојковић, М. Микалачки: УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ за
математичаре ... 500 дин.
22. Б. Башић: ТЕОРИЈА БРОЈЕВА, Збирка решених
задатака, свеска 56 ... 700 дин.
23. Ђ. Паунић: Функционалне једначине класичних математичких
функција ... 1000 дин.
24. П. Младеновић, Ђ. Кртинић: МЕЂУНАРОДНЕ И БАЛКАНСКЕ
ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1997-2006., св.48 ... 500 дин.
25. Ђ. Кртинић МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ
СРЕДЊОШКОЛАЦА 2012-2019, св. 52 ... 800 дин.
26. Р. Димитријевић: ЗБИРКА ЗАДАТАКА - ТЕОРИЈА ПОЛИНОМА,
св 51 ... 800 дин.
27. БИЛТЕН са такмичења из МАТЕМАТИКЕ у 2021/22. год. .. 300 дин.
28. БИЛТЕН са такмичења из МАТЕМАТИКЕ из претходних
година ... 100 дин.
29. Претходно годиште ТАНГЕНТЕ ... 600 дин.
30. Старо годиште ТАНГЕНТЕ ... 400 дин.

Уколико се књиге шаљу поузећем, на наведене цене додају се
и трошкови поштарине. За 20 и више поручених књига (не обавезно
истог издања) свим купцима одобрава се рабат од 15%.

Драги читаоци - ученици, професори, родитељи, љубитељи
математике, Молимо Вас за разумевање због промене цене часописа
на шта смо овом приликом били принуђени. Наиме, после скоро
деценију и по не мењања цене, а због актуелне економске кризе,
поскупљења папира и других услуга које су од важности за стварање
листа, били смо принуђени на овај корак.
Надамо се да ћемо скупа наћи начина да наш заједнички часопис
стигне до сваког љубитеља математике, као што је стизао у
протеклих 55 година (од априла 1967. године)
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МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ
ШТА ЈЕ МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ?
МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ за ученике основних школа је часопис
намењен ученицима од III до VIII разреда основне школе. Издавач
листа је Друштво математичара Србије. Садржаји МАТЕМАТИЧКОГ
ЛИСТА доприносе продубљивању и проширивању знања из
математике и рачунарства које ученици стичу у школи, као и
откривању и неговању склоности и способности за математику.

СА МАТЕМАТИЧКИМ ЛИСТОМ
МАТЕМАТИКА НИЈЕ ТЕШКА,
НЕГО ЗАНИМЉИВА

Школска 2022/2023. година је 57. година излажења МАТЕМАТИЧКОГ
ЛИСТА и зато није случајно што се стари бројеви математичког листа
могу наћи у библиотекама свих који су волели и воле математику, а
који су, можда, сада ваши родитељи или наставници.

И ове године у МАТЕМАТИЧКОМ ЛИСТУ можете наћи:
ОДАБРАНЕ ТЕКСТОВЕ из математике и рачунарства;
ЗАДАТКЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, по најновијем наставном програму,
који ће ти помоћи да провериш своје знање, припремиш се за
контролне вежбе и писмене задатке и лакше усвојиш нове
наставне садржаје;
ЗАДАТКЕ СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА као и
ПРИПРЕМНЕ ЗАДАТКЕ који ће ти помоћи да и ти постанеш
успешан/а такмичар/ка;
ОДАБРАНЕ, КОНКУРСНЕ И НАГРАДНЕ ЗАДАТКЕ из математике
и рачунарства, чијим решавањем можеш освојити награде
које је обезбедио МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ,
ТЕКСТОВЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ МАТЕМАТИКЕ;
МАТЕМАТИЧКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ (анегдоте, математичке игре,
задатке оштроумности),
ШАХОВСКУ РУБРИКУ са наградним шаховским задатком.

ТАКМИЧЕЊА
У припреми задатака за такмичења
ученика основних школа користе се
задаци из МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА
текуће, као и претходне две школске
године.

НАГРАДНЕ ИГРЕ
Као и претходних година, МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ награђује своје
најактивније читаоце.
1. На крају школске године, најуспешнији решаваоци
КОНКУРСНИХ ЗАДАТАКА из математике и рачунарства биће,
као и до сада, награђени.
2. У сваком броју се награђују најуспешнији решаваоци
НАГРАДНИХ ЗАДАТАКА (пет наградних задатака за ученике од
III до VIII разреда, за сваки разред посебно).
3. Осим решавалаца наградних задатака, у сваком броју се
награђују и читаоци Математичког листа који реше ЗАДАТАК
СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ, као и они који реше ШАХОВСКИ
ПРОБЛЕМ.
4. Поред задатака намењених ученицима, Математички лист
награђује наставнике и родитеље, успешне решаваоце задатака
њима намењених.

ПРЕТПЛАТА
МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ излази пет пута у току једне школске
године у свескама од 48 страна (и четири стране корица).
КОЛЕКТИВНА ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА
Колективна претплата за Србију износи 900 динара,
Колективна претплата за иностранство је 20 EUR-а
Рабат од 10% се одобрава поручиоцима од 10 до 24 комплета.
Рабат од 15% одобрава се поручиоцима 25 и више комплета.
Колективна претплата се уплаћује у једној рати до 15.10.2022.
ПОЈЕДИНАЧНА ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА
Појединачна претплата за Србију износи 1000 динара.
Појединачна претплата за иностранство је 25 EUR-а,
Појединачна претплата се уплаћује даном поруџбине.
ПОРУЏБИНЕ ЗА МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ
Електронски - на сајту Друштва математичара Србије
www.dms.rs (страница Математички лист) или на
e-mail: drustvomatematicara@yahoo.com
Телефони: 062 544444 и 011 3036818
УПЛАТЕ ЗА МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ
Уплате претплате се врше преко жиро рачуна
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

250-1420000245060-64
са назнаком: ЧЛАНАРИНА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ и
позивом на број 05.
Банкарску, поштанску провизију плаћа поручилац.
Први број МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА биће достављен свим школама у
Републици Србији у два примерка. Један је за Актив учитеља, а други за
Актив наставника математике.
Молимо учитеље и наставнике математике да анкетирају своје ученике и
доставе нам податке о броју претплатника за сваку школу. Напомињемо да је
поводом 50 година Математичког листа, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Математички лист још 2016. године препоручило
ученицима свих основних школа у Србији.
Други број Математичког листа биће достављен само школама које су до
15. октобра 2022. године извршиле своје финансијске обавезе.
За сва остала обавештења, молимо Вас да се обратите на телефоне:

062 544444 и 011 - 3036 818
или на www.dms.rs

