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Предмет. Известување за Московската математичка олимпијада за учениците од второ 

до шесто одделение во основното образование  
 
Од оваа учебна година, во организација на здружението Армаганка, во нашата држава 

ќе се организира Московската математичка олимпијада, на која право на учество имаат сите 
ученици од второ до шесто одделение од основното образование. Олимпијадата се одржува во 
еден ден и за оваа учебна година е предвидено истата да се реализира во текот на месец 
февруари. Самиот натпревар се состои од решавање на нестандардни задачи наменети одделно 
за учениците од секое одделение. Задачите се специфични, и секако се од рангот на олимписки 
за соодветното одделение, се разбира за соодветната возраст. За да може наставниците да се 
запознаат со типот на задачите и нивната тежина, ние како организатори се потрудивме на 
сајтот armaganka.org.mk да ги логираме задачите и нивните решенија кои на олимпијадата се 
задавале од 2003 го 2020 година. Покрај тоа во следниот период на сајтот ќе бидат објавувани 
соопштенија во врска со организацијата на овој натпревар, според потребите на натпреварот, 
од каде ќе можете да се информирате за подготовките и одржувањето на истиот. Се разбира, во 
следниот период, од наша страна лично ќе бидат информирани сите кои ќе се пријават за 
учество на натпреварот преку лична комуникација со членови на нашето здружение.  

Со оглед на тоа дека станува збор за меѓународен натпревар, кој е на завидно 
ниво(мала олимпијада), пожелно е да извршите плениминарно тестирање на учениците 
кои ќе се пријават за учество на натпреварот, во секоја средина индивидуално. Имено, како 
и во случај на другите олимпијади и за Московската математичка олимпијада е предвидено 
учениците покрај со сертификат за учество да се здобијат и со диплома и медал за соодветно 
освоена соодветна награда (прва, втора или трета), па затоа е неопходно колегите, односно 
соодветните активи да извршат избор на учениците кои би учествувале на натпреварот. Секако 
соодветни сертификати ќе добие секој ментор одделно, како и посебен сертификат секое 
училиште одвоено.  

Имајќи предвид дека станува збор за престижен меѓународен натпревар, за чија 
организација како од страна на колегите, така и од страна на здружението е потребно да се 
вложи соодветен напор и време, како и соодветни нагртади за најдобрите, за учество на 
натпреварот е предвиден котизација од 400 денари по ученик, од кои 100 денари се наменети за 
трошоци на соодветниот актив.  

Во моментов е предвидено олимпијадата да се одржува во градот Скопје, но имајќи 
предвид дека станува збор за мали деца, доколку интересот за натпреварот е поголем спремни 
сме истиот да го организраме во неколку центри во нашата држава-преку соодветни професори 
или преку испраќање на соодветни делегати за спроведување на натпреварот. За подетелни 
информации обратете се на адреса armaganka.makedonia@gmail.com а ние благовремено ќе ве 
информираме за сите прашања кои ги имате во врска со натпреварот.  
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