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RAZPIS TEKMOVANJA MATEMČEK

V ŠOLSKEM LETU 2015-16

PROSTORSKA PREDSTAVLJIVOST

Tekmovanje je namenjeno učenkam in učencem od 1. do 9. razreda devetletne osnovne šole. Je brez številčnih
omejitev. Pogoj za sodelovanje je pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov za javno objavo dosežkov in fotografij.

DATUM TEKMOVANJA

Datum Ura Lokacija

Šolsko
(izbirno)

Petek
6. november Ura tekmovanja po izbiri šole. V šoli ali drugi organizaciji.

Državno Sobota
21. november Od 11.00 do 12.00 ure. Več lokacij.

* V primeru večje udeležbe na državnem tekmovanju bo le-to izvedeno v času od 11.00 do 13.00 ure.

ROK IN MESTO PRIJAVE NA TEKMOVANJE

Šole in druge organizacije Posamezniki

Prijava na tekmovanje Od 15. oktobra do 4. novembra.
(strežnik)

Do vključno srede, 4. novembra.
(info@mathema.si)

Prijava učenk in učencev na
šolsko (izbirno) tekmovanje

Od 15. oktobra do 11. novembra.
(strežnik) /

Prijava učenk in učencev na
državno tekmovanje

Ni potrebna
(samodejna)

Ni potrebna
(samodejna)

* Navodila za prijavo na tekmovanje bomo na spletni strani tekmovanja objavili 15. oktobra.

DATUM IN MESTO PREJEMA TEKMOVALNIH NALOG ZA ŠOLSKO (IZBIRNO) TEKMOVANJE

Šole in druge organizacije Posamezniki

Prejem tekmovalnih nalog
Sreda, 4. november.

(strežnik)
(Pogoj za dostop do nalog je predhodna

prijava šole na tekmovanju.)

/
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ROK IN MESTO OBJAVE REZULTATOV

Neuradni rezultati Uradni rezultati Dobitniki zlatih priznanj Ugovor na rezultate

Šolsko
(izbirno)

Sreda, 11.
novembra.
(strežnik)

Petek, 13.
novembra.
(strežnik)

Do vključno četrtka, 12.
novembra.

(Pri mentorju.)

Državno
Sreda, 25.
novembra.
(strežnik)

Petek, 27.
novembra.
(strežnik)

Petek, 27. novembra.
(strežnik, spletna stran

tekmovanja)

Do vključno četrtka, 26.
novembra.

(info@mathema.si)

SESTAVLJANJE IN POPRAVLJANJE NALOG

Sestavljanje nalog Popravljanje nalog Vnos rezultatov

Šolsko
(izbirno) Mathema Šole ali druge organizacije Šole ali druge organizacije

Državno Mathema Mathema Mathema

PRIJAVNINA

Prijavnina tekmovalca Datum plačila

Šolsko
(izbirno)

2,00 €
Ob opravičeni odsotnosti je tekmovalec

oproščen prijavnine. Po zaključku tekmovanja oz. ob prejemu
računa.

Državno /

Vaje, literatura in zahtevnost nalog, pravilnik tekmovanja ter prijavnica in dovoljenje za javno objavo dosežkov in
fotografij dostopni na spletni strani tekmovanja.

Naslov strežnika (miss - Mathemin informacijski spletni strežnik):
www.mathema.si/si/miss/ (Delujoč s 15. oktobrom.)

Naslov spletne strani tekmovanja:
www.mathema.si/si/matemcek/


