
 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
,,22. октобар“ Сурчин 

Математичка секција Основне школе ,,22.октобар“ у Сурчину остварила је сарадњу са 

МД ,,АРХИМЕДЕС“. 

 

У склопу прославе Дана школе 22. 10. 2013. године организовали смо квиз знања 

,,Изоштравање ума“, чији су аутори професори МД ,,АРХИМЕДЕС“. Прославу Дана 

школе увеличали су професори Ружица Кљајевић, Драгана Стошић и Богољуб 

Маринковић, један од оснивача МД. 

За Математичко друштво ,,АРХИМЕДЕС“ ова година је јубиларна – обележавају 40 

година постојања. Велика нам је част што смо дали свој допринос обележавању 

јубилеја. 

Такмичили су се ученици:  

1. ОШ ,, Бранко Радичевић”, Бољевци; 

2. ОШ,, Вожд Карађорђе”, Јаково; 

3. ОШ,, Стеван Сремац”, Добановци;   

4. ОШ ,,22.октобар“, Сурчин.  

 

Екипе су састављене од 5 ученика, по један ученик од 4. до 8. разреда.  

Квиз се састојао од 15 задатака различите тежине, за чије решавање је било потребно 

од 10 секунди до 3 минута. После сваког задатка екипа је освајала одређен број поена, 

у зависности од тежине задатка. 



 

Погледајте неке од задатака на којима су наши такмичари ,, изоштравали ум“ . 

 
ЗАДАЦИ: 

 Акп бисмп кпцку пд 1 кубнпг метра разрезали на кпцкице пд 1 кубнпг 
центиметра и дпбијене кпцкице ставили једну на другу, кпликп би бип виспк 
такп дпбијен стуб? 

 Кпји гепметријски пбјекат се неће прпменити акп га гледамп ппд луппм?  

 Ана и Маја су пре 10 гпдина имале 10 гпдина. Кпликп гпдина ће имати заједнп 
за 10 гпдина. 

 Лпнац ваљкастпг пблика напуоен је дп врха впдпм. Какп ћете пдмерити 
(пдлити) тачнп пплпвину те впде, не кпристећи никакав други суд ни прибпр? 

 
Захваљујемо ауторима квиза, свим учесницима и публици на изванредној атмосфери. 

Честитамо свим учесницима квиза на постигнутим резултатима, посебно 

победницима, екипи ОШ ,,22.октобар“ из Сурчина. 

Чланови екипе наше школе су:  

               Тијана Павловић     4. разред;  

               Никола Дракулић   5. разред;  

               Павле Поповић     6. разред; 

               Срђан Крњаић      7. разред;  

               Стефан Младеновић  8. разред. 

 

Честитамо и Бојани Давидовић, ученици петог разреда, која је успешно решила 

задатак за публику! 

И на крају, фотографије које следе говоре више од речи: 

 

 Ппчетак такмичеоа 

 Впдитељи квиза 



 Техничка ппдршка 

 Екипе такмичари 

 Публика 

 Публика 

 

 



  Бпјана Давидпвић је псвпјила награду публике 

 Делић атмпсфере 

 Ппбедници квиза екипа ОШ ,, 22. пктпбар”, Сурчин 

 ОШ,, Стеван Сремац”, Дпбанпвци 



 ОШ,, Впжд Карађпрђе”, Јакпвп 

 ОШ,, Бранкп Радичевић”, Бпљевци     

         Осмеси кпји плене 

         

          

             

 



  Ученици и наставници наше шкпле 

 Жири: Драгана, Александра и Мира 

 Највећа ппдршка 

Јпш фптпграфија мпжете видети у Галерији слика! 

Видимо се следеће године!!!!! 

                                                                              Математичка секција 

                                                                              ОШ ,, 22. пктпбар“, Сурчин  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.613940898649527.1073741856.462336893809929&type=3

