
 
 

 

 

 
 

 

Kaj je tekmovanje Bober in kumu je namenjeno ? 
 

Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno osnovnošolcem od 2. 

razreda do 9. razreda. 

Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje in razvoj 

spretnosti za reševanje problemov. Udeleženci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje 

problemov zanimivo in zabavno. 

 

Kdaj in kje se je začelo?  
 

Tekmovanje izvira iz Litve, kjer prvič potekalo leta 2004 v Litvi, od koder prihaja njegova mati, prof. 

Valentina Dagiene. Tri leta kasneje je na njem tekmovalo 50.000 tekmovalcev iz šestih držav. Leta 

2008 je sodelovalo že deset držav in 96.000 tekmovalcev, leta 2009 pa enajst držav s 160.000 

tekmovalci. 

V Sloveniji smo tekmovanje prvič poskusno izvedli v letu 2010 s 199 udeleženci. V ostalih dvanajstih 

državah je bilo takrat že tekmovalcev 235.000. Leta 2011 smo tekmovanje izvedli zares, s 3.454 

učenci. 

Leta 2012 je na tekmovanju sodelovalo že več kot pol milijona otrok, med 21 državami udeleženkami 

pa so se bile tudi tri neevropske: Japonska, Tajvan in Kanada. 

 

 

 

BOBER – TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠKEGA 
IN LOGIČNEGA MIŠLJENJA 
 

Tukaj je 

primer naloge 



Kako bo potekalo? 
 

Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir. 

Učenci od 6. razreda naprej rešujejo naloge na računalnik preko spletnega tekmovalnega 

sistema. 

Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. 

Obe tekmovanji trajata 40 minut. Po tem času se tekmovalno okolje samodejno zapre in 

shrani rezultate tekmovalca. 
 

Kje se prijavim? 
 

Enostavno napiši  spodnje sporočilo in ga pošlji na elektronski naslov   vemdaznam@os-cerkno.si: 

 

»Tvoje ime in priimek« iz »razreda« se prijavljam na tekmovanje Bober. 

 

Rok prijave je do petka, 16. oktobra.  

 

Kdaj bom izvedel rezultat tekmovanja? 
 

V roku petih dni po tekmovanju. 

 

Kdaj bom izvedel ali sem se uvrstil na državno tekmovanje? 
 

Moral boš počakati da državna komisija sporoči rezultate 

 

Kje lahko dobim naloge za vajo in izvem več o tekmovanju? 
Vse našteto dobiš na spletni strani: 

 

https://tekmovanja.acm.si/?q=bober/o-bobru 

 

Kam se obrnem, če imam še kakšno vprašanje? 
 

Piši na elektronski naslov vemdaznam@os-cerkno.si. 
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