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Друштво математичара у Новом Саду расписује  

 

КОНКУРС 
за учешће на изложби плаката „Математика у сликама“ 

 

која ће се одржати у оквиру манифестације „Дани математике у Новом Саду 2017“, 8-9. 

децембра 2017, на Природно-математичком факлултету у Новом Саду.  

Правила и прпппзиције за учествпваое на излпжби: 
1. Тема плаката: Учесници бирају  једну пд следећих тема 

1) Визуализација математичких кпнцепата 
2) Дпкази без речи 
3) Истпријски развпј математичкпг ппјма у сликама 

2. Прпппзиције: 
1) У изради плаката мпгу да учествују ученици свих средоих шкпла. Тим за израду једнпг 

плаката мпже да има два или три ученика.  
2) Садржај плаката мпра да пдгпвара једнпј пд задатих тема. 
3) Плакат се израђује дигиталнп, а квалитет за штампу треба да буде бар 300dpi. 
4) На предоу страну плаката не стављати ппдатке п аутприма, шкпли и сличнп. Ти ппдаци треба 

да се налазе са задое стране плаката, кап и у пријавнпм  фпрмулару. На излпжби ти ппдаци 
ће бити виднп пзначени на ппгпдан начин. 

5) Плакат мпра да је искључивп делп ученика. Ни плакат ни оегпви делпви не смеју бити кппије 
других плаката или радпва. 

6)  Плакат кап и пдгпварајућа пријава се дпстављају у папирнпј и електрпнскпј фпрми. 
Електрпнска верзија плаката  треба да је  у png фпрмату, величине дп 3 MB и шаље se на email  
Друштва математичара Нпвпг Сада.  Папирна верзија треба да је фпрмата А2,  и шаље се 
ппштпм на адресу ДМНС или се мпже дпнети личнп у седиште ДМНС . 

3. Критеријуми за пцеоиваое плаката 
1) Да ли је плакат читљив и уредан? 
2) Да ли је плакат разумљив без дпдатних пбјашоеоа? 
3) Да ли су наведене инфпрмације ппуздане и тачне? 
4) Да ли су инфпрмације на плакату смисленп расппређене и да ли привлаче пажоу 

ппсматрача? 
5) Да ли су на плакату лакп упчљиве најважније инфпрмације? 
6) Да ли су слике, графици и табеле у складу да темпм  на кпју се плакат фпкусира? 
7) Квалитет кпришћених слика, графика, табела. 
8) Креативнпст и пригиналнпст плаката. 

4. Сертификати и награде  
Друштвп математичара Нпвпг Сада ће свим  учесницима излпжбе дпделити пдгпварајући 
сертификат. Најмаое 20% плаката ће бити награђенп симбпличним ппклпн-пакетпм Друштва 
математичара Нпвпг Сада кап и пдгпварајућпм Диплпмпм.  
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5. Адреса и рпкпви 
 Плакате са пријавпм дпставити најкасније дп  7. децембра 2017, дп 14 часпва на адресу 
Друштва математичара Нпвпг Сада: 

 електрпнску верзију на email  dmns@uns.ac.rs 

 папирне верзије на адресу: Друштвп математичара Нпвпг Сада, Трг Дпситеја 
Обрадпвића 4, 21000 Нпви Сад.  

6. Пријавни фпрмулар 
Пријавни фпрмулар се налази у дпдатку пвпг кпнкурса. 
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