
 

TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠKEGA RAZMIŠLJANJA ACM BOBER  

V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

 

 

 

Pozdravljeni, 

 

tudi v šolskem letu 2022/2023 je organizirano tekmovanje v računalniškem mišljenju ACM Bober. Šolsko 

tekmovanje bo potekalo od 7. do 18. novembra 2022, državno tekmovanje bo predvidoma 7. 1. 2023 

na UL FRI v Ljubljani. Letos je tekmovanje uradno razdeljeno v 3 tekmovanja: interesno tekmovanje ACM 

Bober – Bobrček (2.–5. razred OŠ), selekcijsko tekmovanje ACM Bober – Mladi bober (6.–9. razred OŠ) 

ter interesno tekmovanje ACM Bober – Izkušeni bober (srednja šola). 

 

 

   Vaje za tekmovanje 

 

Na spletni strani http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-rešitve so objavljene knjižice z nalogami, 

rešitvami in razlago računalniškega ozadja posamezne naloge. 

 

Učenci od 2. do 5. razreda tekmujejo na papir. Tekmovalne pole iz preteklih let lahko najdete tukaj: 

http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-rešitve. 

 

Za vajo lahko z učenci višjih razredov rešujete tudi pretekla tekmovanja v tekmovalnem sistemu. Najdete 

jih na naslovu: https://bober.acm.si/simple/competition/. Tam med tekmovanji za goste izberete 

tekmovanje in kliknete na tekmuj. Sistem vam bo ob koncu reševanja nalog podal tudi povratno 

informacijo o pravilnosti reševanja nalog. 

 

 

   Potek tekmovanja 

 

Tekmovanje ACM Bober - Bobrček za učence od 2. do 5. razreda osnovne šole bo tako kot v preteklih 

letih potekalo na papirju. 

 

Tekmovanje ACM Bober - Mladi bober (6.–9. razred OŠ) bo potekalo na računalnikih.  

 

Tekmovalni sistem bo v dneh tekmovanja odprt od 7.00 do 18.00. Tekmovalci bodo do nalog dostopali 

z uporabo tekmovalnih kod. Tekmovalci bodo imeli za reševanje tekmovalnih nalog na voljo 40 minut .  

 

Po končanem tekmovanju mentorji preverijo pravilnost vnesenih imen in priimkov tekmovalcev in 

potrdijo veljavnost njihovih poskusov. Najboljši tekmovalci se uvrstijo na državno tekmovanje. Rezultati 

tekmovanj bodo znani najkasneje do 2. decembra 2022. Do takrat so vsi rezultati neuradni. Z rezultati 

bodo znane tudi meje za uvrstitev na državno tekmovanje. 

 

Več informacij o tekmovanju najdete tukaj. 

 

Dušan Malić 

Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

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

