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12.03-

17.2021. 

VI Kавкаска олимпијада из математике одржана је онлајн. 

Учествовало је 166 такмичара из 16 земаља. Први пут на овом 

такмичењу учествовала је и екипа Математичке гимназије. 

Постигнути су следећи резултати: 

• Игор Енги, максималан број бодова и апсолутни победник 

олимпијаде 

• Урош Цоловић - друга награда 

• Невена Стојковић - трећа награда 

• Миља Јовановић - похвала. 

Лидери тима: Бобан Маринковић и Соња Чукић. 

 

22.03-

28.03.2021. 

Недеља информатике је ове године одржана преко Zoom-а.  

Недеља информатике је циклус предавања који већ шест година 

средњошколцима приближава актуелне информатичке теме ван 



редовне наставе - као што су самовозећи аутомобили и квантно 

рачунарство. Предавачи су били углавном студенти српских и 

страних универзитета (Кембриџ, ETH Zürich, MIT). 

 

 

09.04.2021. Реализован је Пробни завршни испит за ученике осмог разреда  - 

математика  

10.04.2021. Реализован је Пробни завршни испит за ученике осмог разреда – 

српски и комбиновани 

09.04-

15.04.2021. 

VIII Румунски мастер из физике одржан је онлајн. Наши ђаци 

остварили су леп успех: 

• Добрица Јовановић, сребрна медаља 

• Душан Бегуш, бронзана медаља 

• Петар Самарџић, бронзана медаља 

• Игор Енги, бронзана медаља 

• Никола Лакић, похвала 

Вође тима: Иван Станић, Дејан Ђокић и Александра Димић. 

 

 

10.04-

15.04.2021. 

Европска математичка олимпијада за девојке одржала се онлајн 

у организацији Грузије. Тим Србије су чиниле четири ученице 



Математичке гимназије и два лидера-локална организатора. 

Наше девојке су освојиле четири медаље: 

• Милица Вугделић - златну медаљу 

• Сара Драгутиновић - бронзану медаљу 

• Невена Стојковић - бронзану медаљу 

• Миља Јовановић - бронзану медаљу 

Лидери тима и локални организатори су: др Милош Стојаковић и 

др Соња Чукић. 

 

 

20.04-

26.04.2021. 

Тим Србије на 55. Међународној Мендељејевској хемијској 

олимпијади постигао је велики успех, освојивши четири медаље. 

 

Наши ученици, Лазар Савић, ученик четвртог разреда 

Математичке гимназије и  Димитрије Глигоровски, ученик трећег 

разреда Математичке гимназије освојили су сребрне медаље. 

Ђаци су радили два теста, два дана заредом, сваки у трајању од 

пет часова, на Хемијском факултету у Београду. 

Ово такмичење, на којем је учествовало 145 такмичара из 28 

земаља, због пандемије коронавируса одржано је онлајн. 

 
 

 


