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TEKMOVANJE BOBER 2022 

 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 je organizirano tekmovanje v računalniškem 

mišljenju ACM Bober. Šolsko tekmovanje poteka 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). 

 

Na naši šoli bo tekmovanje izpeljano v tednu od 14. do 18. novembra 2022. 

 

Ker samo tekmovanje ne zahteva posebnega predznanja, se ga lahko udeležijo vsi učenci, 

tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva. O 

razporedih bodo učenci obveščeni po zbranih prijavah. 

 

Vsi udeleženi na tekmovanju dobijo priznanja za sodelovanje, najboljši pa tudi bronasta 

priznanja. Rezultati tekmovanja bodo znani najkasneje do 2. decembra 2022. Do takrat so vsi 

rezultati neuradni. Takrat bodo znane tudi meje za uvrstitev na državno tekmovanje. Najboljši 

tekmovalci od 6. razreda dalje se uvrstijo na državno tekmovanje. 

 

Na tekmovanje se učenci prijavijo tako, da vrnejo podpisano soglasje (soglasje najdete na 

naslednji strani tega dopisa) razredniku ali šolskemu računalnikarju/mentorju (Dušan Malić). 

 

Podrobne informacije o tekmovanju Bober se nahajajo na http://tekmovanja.acm.si/bober in 

na spletni strani šole. Na uradni spletni strani tekmovanja so tudi naloge, rešitve ter razlage 

rešitev in njihovega računalniškega ozadja za posamezne razrede, ki jih učenci lahko rešujejo 

in se tako pripravijo na šolsko tekmovanje v letošnjem šolskem letu. 

 

Zagorje ob Savi, 9. 11. 2022 
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SOGLASJE STARŠEV – TEKMOVANJE BOBER 2022 

 

Spodaj podpisani/a ___________________________________________________ , sem starš 

oz. skrbnik/ca učenca/ke ___________________________________________________ , 

rojene/ga  ____________________ iz __________ . razreda. 

 

S svojim podpisom soglašam, da lahko zgoraj navedeni/a učenec/ka tekmuje na tekmovanju 

Bober. Dovoljujem tudi objavo rezultatov na šoli, na šolskih spletnih straneh in morebitno 

objavo v medijih. 

 

 

 

Kraj in datum:       Podpis starša oz. skrbnika: 

 

____________________________    ____________________________ 


