
Informatická súťaž iBobor   

 Súťaž chce v účastníkoch iniciovať využívanie IKT, 

posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní 

moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže  

sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Tento rok boli zavedené dve nové 

kategórie - Drobci a Nevidiaci a bol upravený interval ročníkov pre kategórie 

Bobríci a Benjamíni. Na zodpovedanie 15 otázok mali súťažiaci 40 minút. 

Maximálny počet bodov bol 80. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli 

aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii 

Bobrík je to 60 bodov, v kategórii Nevidiaci je to 30 bodov a v ostatných 

kategóriách je to 50 bodov. Najprv žiaci našej školy riešili úlohy cez archív úloh  

na internetovej stránke ibobor.sk. Najviac času na 

toto testovanie mali žiaci  

počas stretnutí počítačového krúžku. Potom ich 

koordinátorka súťaže Ing. Denisa Rúrová prihlásila 

a zaregistrovala do súťaže. Tohto roku sa zapojili 

do organizácie súťaže aj ďalší vyučujúci: Ing. 

Vladimír Gladiš, Ing. Peter Rúra a Ing. Daniel 

Krafčík a tak umožnili zapojiť sa do súťaže 

väčšiemu počtu žiakov. Pri organizácii súťaže 

juniorov vypomáhali aj žiaci Zreľák aValek z II.A 

triedy po svojej úspešnej účasti v súťaži. 

Postupujúci riešitelia sa zúčastnili na súťaži 

seniorov (87 žiakov) a juniorov (117 žiakov). 

Víťazi budú odmenení diplomom a vecnými 

cenami na imatrikulácii – dňa 22.12.2017. Na 

Slovensku v kategórii Juniori súťažilo 7 775 súťažiacich dňa 6.11.2017. Plný počet bodov dosiahli 2, úspešných 

riešiteľov je 738 (9,5%). Priemer získaných bodov je 33,59 (z 80); medián je 33,37. V kategórii Seniori dňa 

7.11.2017  súťažilo 4 716 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 40, úspešných riešiteľov je 1 381 (29,3%). 

Priemer získaných bodov je 40,81 (z 80); medián je 41,025. Spolu zatiaľ súťažilo 72 123 súťažiacich z 987 škôl.  

Výsledková listina SOŠT s umiestnením v rámci našej školy:   

Kategória junior:                                                           Kategória senior:  

Meno a priezvisko  Trieda  Body:         Úspešnosť       Meno a Priezvisko         Trieda   Body:            Úspešnosť 

1.František Barlík  II.B  36,02 bodov,  58.percentil     1. Miroslav Duračinský  III.C     52,02 bodov, 76.percentil 

2.Slavomír Dubjel  I.A  34,70 bodov,  57.percentil     2. Kristián Štelmach        III.A    44,02 bodov, 58.percentil 

2. Samuel Pavlík   II.A  34,70 bodov,  57.percentil     3. Alexander Haničák      III.C    41,36 bodov, 53.percentil 

3. Lukáš Keržina  I.C  34,69 bodov,  54.percentil     


