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Сојуз на математичари на Македонија 
Бул. Александар Македонски бб, п.ф. 10 , 1130 Скопје, тел. 02 3116053 

Жиро с-ка: 300000001276071, ЕДБ 4030991121596, депонент: 
Комерцијална банка Скопје, со назнака за Кенгу 2014 

______________________________________________________________________ 
 
 
             До Директорот, 
             Активот на математичари 
             и Активот на одделенски наставници 
 
 
 Предмет: Известување за Меѓународниот математички натпревар КЕНГУР 2014 
 
 Во рамките на своите активности одобрени од Министерството за образование и наука 
на Република Македонија, Сојузот на математичари на Македонија ќе го организира 
Меѓународниот математички натпревар КЕНГУР во 2014 година, кој ќе се одржи на 
20.03.2014 година со почеток во 11 часот, за учениците од: 
  1 одделение од деветолетка; 
  2 и 3 одделение од деветолетка; 
  4 и 5 одделение од деветолетка; 
  6 и 7 одделение од деветолетка; 
  7 и 8 одделение од основните  училишта; 
  1и 2 година од средните училишта; 
  3и 4 година од средните училишта 
(традиционално по категории). 
 Пријавувањето на учениците да биде од одговорните наставници кои ќе учествуваат во 
спроведувањето на натпреварот. За ефикасно организирање на натпреварот пожелно е да 
се формираат локални одбори (за едно училиште, или за повеќе училишта заедно, а по 
можност и за еден град или регион) со одговорен  наставник  за  контакти. 
 За пријавување на натпреварот, секој учесник треба да уплати по 130,00 денари, за 
покривање на трошоците за организација на натпреварот. Минимален број на учесници во 
една пријава е 10. Дел  од  уплатените  средства  останува  за организција на натпреварот на 
локално ниво, и тоа: 
  за пријава со над 300 учесници, 45 денари по учесник; 
  за пријава од 100 до 300 учесници, 34 денари по учесник; 
  за пријава од 40 до 99 учесници, 23 денари по учесник; 
  за пријава од 10 до 39 учесници, 12 денари по учесник. 
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 Секој учесник на натпреварот, традиционално ќе добие мала награда. За учесниците со 
најдобри резултати предвидени се награди, дипломи, пофалби. Секој наставник, ментор на 
ученици, ќе добие потврда за учество на натпреварот. Секое  училиште кое има учесници 
на натпреварот ќе добие соодветна докумантација за одржаниот натпревар. 
 За ефикасно спроведување на натпреварот, рокот на пријавување и уплата на 
средствата да биде извршена до 01 март 2014 година (уплатата на средствата да биде 
групна, а не секој посебно, најдоцна до 06.03.2014). 
 Пријавувањето и комуникацијата да биде задолжително по e-mail на адресите: 
kangorou.macedonia@gmail.com или kangaroo.macedonia@gmail.com и тоа напишано во 
Excel табела во 7 (седум) графи по овој редослед: Реден број, име и презиме на ученикот 
натпреварувач (во една графа), одделение, училиште, град, село (ПОДАТОЦИТЕ ДА СЕ 
ВНЕСУВААТ СО МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА: азбуката која ја има самиот систем) име и 
презиме на ментор на ученикот. Во истиот документ да се назначи и одговорен наставник 
или претставник со полнo име и презиме и телефонските броеви (на работа и дома или 
мобилен). Податоците на учениците и училиштето да бидат точно напишани со цел 
дипломите да бидат веродостојни. Во спротивно, исправки на истите нема да се прават.  
 Во порачката и  при уплатата на средствата да се наведе име и презиме на лицето што 
уплатило, висина на средствата и датумот на уплатувањето, и училиштето и градот за која 
е извршена уплатата со назнака за КЕНГУР 2014. 
 Ако има доволно пријавени учесници со албански наставен јазик или на јазиците на 
другите националности (најмалку 700 по категорија), натпреварот ќе се одржи и на 
албански јазик или некој друг јазик од националностите. 
  Напоменуваме дека натпреварот е од меѓународен карактер и дека досега 
добиените дипломи, пофалници и потврди од овој натпревар беа вреднувани при уписите 
во средните училишта и на некои факултети, како и при аплицирање за стипендии при 
МОН.  
 Лице и телефон за контакт: Алекса Малчески, 075 926950. 
 Оваа учебна година во некои училишта, учесници на натпреварот, ќе бидат испратени 
делегати-набљудувачи на натпреварот како и поинаков систем на организација на 
натпреварот.  
 Во секоја пријава  обавезно да се наведе точното име и презиме на ДИРЕКТОРОТ на 
училиштето. 
 
 
 
 
Скопје, 24.12.2013 година         Со почит, Претседател на СММ 
                             Проф. Алекса Малчески 
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               До 
               Директорот 
               и професорите по математика  
               при_______________________ 
 
 
 Предмет: Известување за регионалениот натпревар по математика за   
      учениците од  средното образование во учебната 2013/2014год. 
 
 Ве известуваме дека Регионалниот натпревар по математика за учениците од средното 
образование ќе се одржи на 15.02.2012 год.  
 Почетокот на натпреварот е во 10 часот и истиот трае 150 минути. 
 Регионалниот натпревар ќе се реализира како и секогаш во шест региони и тоа: 
 
 1. Регион Скопје. Домаќин: СУГС  Никола Карев – Скопје; тел. 02 3072773; факс 02 
3072208; Одговорен проф. Анкица Талеска 075 358042; e-mail: ankica.taleska@gmail.com 
 
 2. Регион: Крива Паланка, Куманово, Кратово, Пробиштип, Свети Николе. Домаќин СОУ 
Ѓорче Петров – Крива Паланка; тел. 031 375025; факс 031 377120; Одговорен проф. Сашка 
Младеновска 075 457205; e-mail: saska_1974@yahoo.com 
 
 3. Регион: Тетово,Гостивар,Кичево, Охрид, Струга, Дебар. домаќин СОУ Гим.Св. Климент 
Охридски – Охрид; тел. и факс 046 262922; Одговорен проф. Сузана Недеска Марковска, 075 
212826; e-mail: suzenm@hotmail.com 
 
 4. Регион: Валандово, Кавадарци, Неготино,Гевгелија,Велес, Богданци. Домаќин: СОУ 
Св.Кирил и Методиј – Неготино; тел. 043 361079; Одгоорен проф. Цветанка Митрова 071 
508454; e-mail: cvetankamitrova@yahoo.com 
 
 5. Регион: Битола, Ресен, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Демир Хисар. Домаќин: 
СОТУ  Ѓорѓи Наумов – Битола; тел. 047 258707; Одговорен проф. Мирјана Јанковска 070 
269144; e-mail: mira_jankovska@yahoo.com 
 
 6. Регион: Берово, Делчево, Кочани, Штип, Струмица, Радовиш, Виница. Домаќин: СОУ 
Гошо Викентиев – Кочани; тел. 033 294247; факс 033 294011; Одговорен проф. Љубица 
Димитрова 076 376760; e-mail: ljupka13@yahoo.co.uk 
 
 



                                   www.smm.org.mk /www.smm.com.mk 
 

4 
 

 Училиштата домаќини и лицата за контакт ќе бидат објавени на сајтот на СММ 
(www.smm.org.mk и www.smm.com.mk) како и во наредното соопштение за натпреварот. 
 Регионалниот натпревар се реализира во две групи: А и Б. Во групата А се 
натпреваруваат учениците од гимназиското образование. Во групата Б се натпреваруваат 
учениците од сите останати средни училишта. Во двете групи (А и Б) можат да учествуваат 
најмногу по 7 ученици од први и втори клас и најмногу по 5 ученици од трети и четврти клас 
од едно училиште. На регионалниот натпревар, надвор од горенаведената квота 
учествуваат, учениците кои на минатогодишниот Републички натпревар освоиле награда. 
Училиштето домаќин на регионалниот натпревар може да учествува со по еден 
натпреварувач повеќе во секој клас надвор од пропишаната квота. 
 На натпреварот, за секоја година, ќе бидат дадени четири задачи кои ќе се вреднуваат 
со вкупно 100 бода. 
 Изборот на задачите ќе биде: 

- за прва година, една задача од одобрените учебници од страна на 
Министерството за образование и наука или од збирките по математика; 

- за прва година, една задача од списанието СИГМА од оваа учебна година. 
- две задачи од списанието СИГМА и тоа: за втори клас од броевите од оваа и 

пртходната учебна година, за трети клас од броевите од оваа и претходните две 
учебни години, за четврти клас од оваа и претходните три учебни години; 

- две задачи по слободен избор на комисјата, за сите години. 
 Ве молиме најдоцна до 01.02.2014 год. да доставите список (пријава) на учениците 
натпреварувачи од Вашето училиште. Во пријавата треба да биде наведено името и 
презимето на ученикот натпреварувач, класот, групата во која ќе се натпреварува и 
менторот. 
 Ве молиме списокот (пријавата) на учениците натпреварувачи обавезно да го доставите 
до училиштето домаќин на Вашиот регион. 
 Се замолуваат училиштата, учесници на натпреварот да делегираат по најмалку еден 
ментор, прегледувач на задачи, кои ќе учествуваат во прегледување на решенијата на 
задачите од учениците. Со тоа ќе се обезбеди поголема ефикасност на натпреварот. 
 Училиштата домаќини (одговорните наставници) обавезно да направат списоци на 
прегледувачи на задачи на натпреварот во својот регион (во excell табела), кој по 
натпреварот треба да го достават на адреса: aleksa@mf.edu.mk  
 
 
 
 
Скопје, 24.12.2013 година         Со почит, Претседател на СММ 
                             Проф. Алекса Малчески 
 






