Квиз “Мост математике” за ученике другог циклуса образовања основне
школе (од 5. до 8. разреда) , као и за ученике средњих школа, обухвата 4
игре:
1. Математичке питалице
2. Геометријски изазов
3. Пројекат
4. Математички букет

Математичке питалице
Игра се састоји од четири круга.У сваком кругу постоје два задатка (питања).
Први задатак је задатак типа „брзо мисли и закључи“. За његово решавање
предвиђено је 30 секунди, а тачан одговор доноси 4 поена.Такмичар одговарајућег разреда
решава самостално овај задатак тј.приликом решавања овог задатка није дозвољена
сарадња са осталим члановима тима.
У првом кругу први задатак решавају искључиво такмичари свих тимова петог
разреда, у другом шестог разреда, у трећем седмог разреда и у четвртом осмог разреда.
Други задатак се ослања на редовно градиво. За његово решавање предвиђено је 60
секунди, а тачан одговор доноси 6 поена. Овај задатак решавају сви чланови тима заједно.
У овој игри нема негативних поена. Максималан број поена по кругу износи
10, тј. по тиму износи 40.

Геометријски изазов
Геометријски изазов је игра квиза “Мост математике” која подстиче
визуелизацију, апстракцију и осећај за геометријске појмове. Циљ ове игре је да
апстрактне концепте на занимљив начин приближи ученицима и широј публици као и да
геометрију као важну и применљиву дисциплину математике популарише широј
јавности. Идеја ове игре је да пробуди код учесника квиза и код публике интерес да сами
истражују и продубљују интерес за филмове који илуструју математичке феномене.
Тимовима се приказује кратак филм или клип који илуструје неки геометријски
објекат који треба пажљиво да погледају. Приликом представљања игре односно, клипа,
водитељ саопштава математички садржај клипа, односно основне податке и занимљивости
о објектима о којим је реч.
Затим, водитељ квиза тимовима поставља четири серије питања које се односе
на математичке особине објеката приказаног у филму и то прву серију питања ученицима
петог разреда, другу шестог, трећу седмог и четврту осмог разреда (у случају квиза за
основне школе) односно прву серију питања ученицима првог разреда, другу другог,
трећу трећег и четврту четвртог разреда (у случају квиза за средње школе)

Питања су конципирана тако да проверавају разумевање већ научених
геометријских концепата из школе: геометријске фигуре, углови, симетрија, геометријска
тела, итд.
Свака серија има 2 питања, а свака серија питања има сложенија и захтевнија
питања у односу на претходну серију. Тачан одговор на свако питање доноси 4 поена.
На прво питање одговарају искључиво такмичари одговарајућег разреда и при
том није дозвољена консултација са осталим члaновима тима. За одговор на прво питање
такмичари имају 30 секунде.
На друго питање одговара било који представник тима у сарадњи са осталим
члановима тима. За одговор на ово питање такмичари имају 60 секунди.
Максималан број поена који тим може да освоји у овој игри је 32 (у свакој
серији тим може да освоји максимално 8 поена). У овој игри нема негативних поена.
Пројекат
Ученици са својим ментором/менторима раде на пројекту на тему коју задаје
Удружење “Млади математичар”. Тим има 5 минута да представи свој пројекат. Пре
представљања пројекта тим је у обавези да достави писану документацију до рока који ће
накнадно одредити Централна комисија. Писана документација треба да обухвати:
*Основне податке на првој страни:
1. назив пројекта
2. ауторе пројекта (име и презиме ученика, разред ученика)
3. име и презиме ментора, звање ментора, имејл адреса
4. тачан назив школе; адреса школе; имејл адреса школе; број телефона школе
Податке представити табеларно као што је дато у примеру:
Прва страна:
1.
Назив Пројекта
На пример: Цвет --- Питагорино дрво,....
2.
Име и презиме свих учесника, свих
четворо који су радили
3.
Назив и адреса школе
4.
Име и презима наставника који је водио
пројекат
5.
Додаци које Комисија треба да зна о раду
*Опис пројекта на другој страни:
Опис пројекта мора да садржи следеће ставке
1. Циљ пројекта
2. План пројекта
3. Разрада пројекта
4. Извођење пројекта
5. Представљање пројекта
6. Рефлексија о пројекту
Могући број освојених поена за Опис пројекта је 1-15.

7. Математички појмови-навести највише три најопштија појма који обухватају цео
пројекат, и детаљно објаснити (доказ), укључујући изворе (теореме-докази везани за
математичке појмове). На пример: Геометријски објекти у равни (подразумева, тачка,
права, круг, трансформације... Функција (линеарна, алгебарски изрази...) Могући број
освојених поена је 1-15, с тим да постоје и негативни поени од -10 до 0 поена.
Негативни поени се добијају у случају грешке и/или за појмове који нису наведени
и/или за појмове чије порекло није наведено.
8. Софтверски алати -навести све алате који су коришћени и у ком делу пројекта, као и
начин на који су алати коришћени (доказ). Могући број освојених поена је 1-15, с тим да
постоје и негативни поени од -10 до 0 поена.
Негативни поени се добијају у случају грешке и/или за појмове који нису наведени
и/или за појмове чије порекло није наведено.
9. Оригинални допринос:
Теоријски или графички или макете 0-30.
Опис пројекта, математички појмови и софтверски алати оцењују се посебно
тј.независно од Презентације. Ови поени се додају поенима које тим оствари приликом
презентовања пројекта.
Неопходно је да сваки тим достави Опис пројекта и списак коришћених
математичких појмова и софтверских алата најкасније 7 дана пре почетка
такмичења у електронској форми а пред сам почетак такмичења у штампаној
форми.
Писана документација може бити приказана нa 5 до 7 страна, с тим што се на 6 и 7
страни могу налазити само фотографије. За писање користити фонт Times New Roman 12,
маргине (доле, горе, лево, десно) 1, проред (Line spacing) 1,5.
Максималан број поена које екипе могу да освоје је 80 поена:
Опис пројекта 15 поена;
Математички појмови 15 поена;
Софтверски алати 15 поена;
Презентовање пројекта (на дан такмичења, сваки члан комисије-жири додељује
максимално 5 поена ) 15 поена;
Оригинални допринос 30 поена.
Писана документација (билтен, каталог, брошура, постер...) 10 поена.
Неопходно је поштовати ауторска права приликом коришћења фотографија,
музике и слично.

Рад комисије која оцењује Пројекат:
Централна комисија контролише исправност послате документације, поштовање
рокова и ауторских права,чита документацију и прати промене од пријаве пројекта до
коначне презентције, одступања од почетне идеје, и доноси одлуку о броју поена на
сваком нивоу такмичења (за Опис пројекта , Математичке појмове и Софтверске алате).
Центарална комисија доставља одлуку о броју поена уз кратко образложење,
комисији-жирију на самом такмичењу. По завршетку квиза, жири доноси одлуку о броју
поена за Презентацију на самом такмичењу (максимално 15), сабира их са поенима
освојеним на квизу, отвара коверту са бројем поена и образложењем Централне комисије
и саопштава коначне резултате и табеларно их представља.
Пројекат би требало развијати у етапама према нивоу такмичења:
-Четвртфинално такмичење: у некој од електронских форми представити идеју, скице
макета, динамику извођења, активности и навести учеснике и начине презентовања као и
Математичке појмове и Софтверске алате који ће се користити у реализацији пројекта;
-Полуфинално такмичење: треба завршити 90% пројекта без великих одступања и
направити презентацију која треба да потврди да је пројекат реализован по предвиђеној
динамици, објаснити начине коришћења Математичких појмова и Софтверских алата;
-Финално такмичење:треба представити коначну презентацију завршеног пројекта уз
разговор са комисијом (одбрана рада), изложити комплетну документацију.

Математички букет
Математички букет је игра која је настала по угледу на игру Асоцијације. Игру
Математички букет започиње тим који је први тачно одгворио на питање које поставља
председник жирија. Игру настављају тимови по редоследу јављања. Математички букет се
састоји од 4 цвета и једне машне. Сваки цвет има 4 латице које су обележене бројевима од
1 до 4 и централни жути део (круг). Букет има и 8 зелених листова (сваки цвет по два
листа).

Сваком цвету додељена су 4 питања, па укупан број питања износи 16.
Свако питање је из градива одређеног разреда, а на питање одговара члан тима
одговарајућег разреда (нпр. ако је питање намењено ученику петог разреда онда само
ученик петог разреда може да одговори на то питање).
Сваки тим отвара највише једну латицу у једном кругу.Уколико учесник тачно
одговори на постављено питање тим добија 2 поена и открива се појам који се налази
испод те латице.Уколико одговори погрешно, не открива се појам испод те латице.
На основу откривених појмова (латица) тим погађа појам који се крије у
централном делу (у жутом кругу) и уколико га погоди за то добија 3 поена.
Да би тим имао право да погађа појам који се крије у централном делу (жутом
кругу), неопходно је да у том кругу одговори тачно на питање које се крије иза латице.
На основу отворених појмова (латице и/или жути кругови) тим може да погађа
главни појам који се крије у машни.Уколико су сви појмови откривени, тим добија 10
поена у случају да погоди главни појам.
Уколико нису сви појмови откривени, у случају да погоди главни појам тим добија
10 поена и збир поена које носе неоткривена поља (латице и централни делови-жути
кругови).Зелени листови букета служе као помоћ при погађању главног појма (машне).
Свако отварање поља зеленог листа смањује укупан број поена за 2.Дакле,
отварањем појма који се крије иза зеленог листа одузима се 2 поена тиму који је отворио
тај лист и то важи за сваки отворени зелени лист.
Зелени листови се могу отварати тек пошто се исцрпе сва питања за све латице
свих цветова.
Сваки тим има право да отвори највише један зелени лист у једном кругу.

У случају када се исцрпе сва питања и/или помоћ садржана у зеленим листовима,
да тимови не знају коначно решење математичког букета (црвена машна), сви тимови ће
имати прилику да редом још једном пробају да погоде неоткривени појам.
Право на жалбу и рок за њено подношење
Право на жалбу имају чланови екипа и њихов ментор непосредно после сваког
питања у игри и након саопштења броја бодова добијених за презентацију пројекта.
Комисија разматра жалбу и саопштава одлуку одмах након подношења жалбе
(уколико је потребно, уз консултацију са члановима Централне комисије).
Жалба се подноси усменим путем.
Све накнадне жалбе подносе се Организационом одбору такмичења, писаним
путем.
Пријаве за Квиз „Мост математике“ ће се вршити online преко сајта Удружења
„Млади математичар“: http://www.mladimatematicar.org

