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ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА  
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА  

ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА  
У ШКОЛСКОЈ 2019./20. ГОДИНИ 

 
 

Такмичења ученика основних школа из математике 

Школско такмичење                                     (четвртак)     07.11.2019. 
Општинско такмичење                                          (субота)     07.12.2019. 
Окружно такмичење                                             (субота)    07.03.2020. 
Државно такмичење                                               (субота)    04.04.2020. 
Српска математичка олимпијада                          (субота)     09.05.2020. 
Јуниорска балканска математичка олимпијада (???)    јун 2020. 
 
                             Математички квиз за ученике основних школа 

Школска такмичења             (до суботе)     28.09.2019. 
Општинска такмичења (до суботе)                        26.10.2019.     
Окружна такмичења (до суботе)     23.11.2019. 
Регионална такмичења (до суботе)     14.12.2019. 
Финално такмичење                                    (субота)    18.01.2020.  

 

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ 
(јединствено време у целој Европи) 

Државно такмичење                                               (четвртак 10:00)  19.03.2020.   
Српска олимпијада  “Кенгур без граница”         (недеља)          07.06.2020.  

 
                         Такмичења ученика основних школа из рачунарства  

Квалификације за Окружно такмичење из рачунарства ће се обављати преко портала 
“Петља” у четири дела: 26.10.201. (1. део), 30.11.2019. (2.део), 18.01.2020. (3. део) и  
и 29.02.2020. (4.део). 
Окружно такмичење                                               (недеља)     22.03.2020. 
Државно такмичење                                               (недеља)     26.04.2020. 
Српска информатичка олимпијада                      (недеља)    24.05.2020. 
Балканска јуниорска информатичка олимпијада (???)                       јул 2020. 
Европска јуниорска информатичка олимпијада   (???)    август 2020.  
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ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА  
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  

ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА  
У ШКОЛСКОЈ 2019./20. ГОДИНИ 

 

Такмичења ученика средњих школа из математике 

Општинско такмичење (субота)    18.01.2020. 
Окружно такмичење                                        (субота)    29.02.2020. 
Државно такмичење (А – категорија) (субота)    21.03.2020. 
Српска математичка олимпијада                          (петак-субота)                      04.-05.04.2020. 
Државно такмичење (Б – категорија) (субота)    25.04.2020. 
Балканска математичка олимпијада (Румунија)     03.– 08.05.2020. 
Изборно такмичење за ММО                      (субота-недеља)   16.-17.05.2020. 
Међународна математичка олимпијада (Русија)                                  јул 2020.  
 

Европска математичка олимпијада за девојке 

Изборно такмичење     16.11.2019. 
Европска математичка олимпијада за девојке (Холандија)    15-21.04.2020. 

 
Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ 

(јединствено време у целој Европи) 

Државно такмичење                                               (четвртак 10:00)             19.03.2020.   
Српска олимпијада  “Кенгур без граница”         (недеља)          07.06.2020.  

 
Такмичења ученика средњих школа из рачунарства 

Kвалификације (1. део) (субота)                             23.11.2019. 
Kвалификације (2. део) (субота)                                 21.12.2019.      
Kвалификације (3. део) (субота)                               25.01.2020.      
Окружно такмичење (недеља)    08.03.2020. 
Државно такмичење (недеља)    29.03.2020. 
Српска информатичка олимпијада (субота-недеља)  09.-10.05.2020. 
Балканска информатичка олимпијада (???)     јул 2020. 
Међународна информатичка олимпијада  (Сингапур)           19.-26.07.2020.  
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