MATEMATIČNO TEKMOVANJE
Zgodovina tekmovanja
Državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike je eno najstarejših tekmovanj
slovenskih osnovnošolcev v znanju katerega izmed šolskih predmetov, saj je bilo prvo, tedaj
še republiško, tekmovanje organizirano že v šolskem letu 1964/1965. Sprva so na državnem
tekmovanju tekmovali le učenci 8. razreda osemletne OŠ, od leta 1980/1981 dalje na
državnem tekmovanju sodelujejo učenci 7. razreda osemletne OŠ, od šolskega leta 2007/2008
dalje pa na državnem tekmovanju sodelujejo učenci zadnjih treh razredov OŠ.
V letu 1970/1971 je tekmovanje dobilo ime po Juriju Vegi. Od preimenovanja dalje skladno
s sprejetim pravilnikom za dosežek na šolskem tekmovanju lahko prejmejo bronasto Vegovo
priznanje, za dosežek na področnem tekmovanju srebrno Vegovo priznanje, za dosežek na
državnem tekmovanju pa zlato Vegovo priznanje.
Cilji in namen tekmovanja







Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega
programa na področju matematike za OŠ,
primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
popularizacija matematike,
odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

V tem šolskem letu bo šolsko tekmovanje v znanju matematike v četrtek, 21. marca
2019, ob 12.40 uri, za 1. triado pa ob 11.00 uri.
Tekmovanje organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Na
tekmovanje se lahko prijavijo vsi zainteresirani učenci od prvega do vključno
devetega razreda in sicer pri svojem učitelju matematike. Prijava mora biti izvedena v
roku in na način, določenim z razpisom. Te prijave dobijo učenci pri svojem učitelju
matematike. Brez izpolnjene prijave se učenec tekmovanja ne more udeležiti.
Vsak udeleženec šolskega tekmovanja mora plačati prijavnino, katere višino določi
upravni odbor društva DMFA.
Več informacij najdete na spletni strani društva DMFA.
Učenci od petega do devetega razreda imajo na podlagi dobrih rezultatov na
šolskem tekmovanju, kjer najboljši osvojijo bronasto Vegovo priznanje možnost, da
se uvrstijo na državno tekmovanje, saj ni več področnega tekmovanja. Na
državni ravni bodo najboljši tekmovalci lahko dosegli srebrno oziramo zlato Vegovo
priznanje. Državno tekmovanje bo v soboto, 13. aprila 2019.
Zapisala vodja šolskega tekmovanja Vilma Ošlak

