Ученици млађих разреда основне школе имају две игре:
1. Математички лавиринт
2. Пројекат
Математички лавиринт мотивационог je карактера и организује се у виду игре.
Mоже сe реализовати како на отвореном тако и у затвореном простору.
Правила математичког лавиринта:
- Тим чини 4 ученика различитих разреда (по један ученик из сваког разреда, од првог до
четвртог).
- Сви чланови једног тима улазе истовремено у лавиринт.
- Од тренутка када уђу у лавиринт па све до изласка из лавиринта забрањена је било каква
комуникација између чланова тима као и између публике и чланова тима.
- Сваки члан самостално (без помоћи осталих чланова тима) проналази и решава задатке
одговарајућег разреда.
- Ученик првог разреда проналази и решава задатке првог разреда који су одштампани на
жутом папиру; ученик другог разреда проналази и решава задатке другог разреда који су
одштампани на наранџастом папиру; ученик трећег разреда проналази и решава задатке
трећег разреда који су одштампани на црвеном папиру; ученик четвртог разреда
проналази и решава задатке четвртог разреда који су одштампани на белом папиру
(ученик четвртог разреда посебно треба да обрати пажњу на постојање празних папира и
уколико наиђе на такав треба да га остави на месту где га је пронашао и да настави
потрагу за папиром са задацима). Потребно је да сваки ученик на папиру са задацима,
напише и поступак решавања као и решење задатка у простору предвиђеном за то.
- Ученици решавају задатке у лавиринту и пошто процене да су их решили, излазе из
лавиринта са задацима и решењима које предају жирију.
- Задаци су градирани по тежини па је и број поена који доносе различит (1. задатак-1
поен, 2. задатак-3 поена и 3. задатак-5 поена).Максималан број поена по члану је 9, а по
тиму 36.
- У случају да два тима имају исти број поена, рангирање се врши према протеклом
времену.Протекло време се мери од тренутка када први члан тима уђе у лавиринт до
тренутка када последњи члан тима изађе из лавиринта, с тим да је максимално време које
тим може да проведе у лавиринту 10 минута.
Упутство за релизаторе математичког лавиринта:
- За реализацију такмичења неопходно је креирати лавиринт у оквиру ког ће се такмичари
кретати. Предлажемо да се лавиринт креира од столица у затвореном простору. На
отвореном простору комисија може, у зависности од услова, произвољно креирати
лавиринт. На пример, у Врњачкој Бањи већ постоји лавиринт у оквиру парка, који се
одлично показао за наш квиз, 2017. и 2018. године.
- Пре почетка такмичења треба обавестити учеснике да је промена препрека у лавиринту
(нпр. прескакање и/или померање столица) строго забрањено (директна

дисквалификација).
- Све задатке намењене једном разреду поставити на исто место.
- Задатке намењене различитим разредима поставити на различита места.
- Како би учесници такмичења лакше препознали задатке, задатке првог разреда
одштампати на жутом папиру, другог разреда на наранџастом, трећег разреда на црвеном
и четвртог разреда на белом (или у неким другим различитим доступним бојама).
- За четврти разред осим места на ком ће бити задаци, поставити на више различитих
места и беле празне папире.
- За мерење времена користити апликацију штоперице на мобилном телефону.
-Учесници не смеју да виде изглед Лавиринта пре уласка, изузев у случају лавринта који је
део екстерног амбијента попурт лавиринта у Врњачкој Бањи. Дакле, да би се
обезбедила равноправност тимова, неопходно је да сви тимови који нису били у
лавиринту буду удаљени од места такмичења и да се један по један тим позове да
учествује.
- Важно је напоменути публици и члановима тима да свака помоћ или сугестија
члановима тима може довести до дисквалификације тима.
- Потребно је да сваки тим смисли свој назив пре почетка такмичења и да се под тим
називом пријави на квиз.
- Приликом реализације такмичења, осим водитеља такмичења који упознаје чланове тима
са правилима, прати и кометарише такмичење, постоје и 2 асистента који мере и записују
време и преузимају решене задатке од ученика након изласка из лавиринта.
Пројекат
Пројекат Ученици са својим ментором/менторима раде на пројекту на задату тему
(тему задаје Удружење “Млади математичар”). Тим има 5 минута да представи свој
пројекат. Пре представљања пројекта, тим је у обавези да достави писану документацију
до наведеног рока, који ће накнадно одредити Централна комисија.
*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.
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

