
Tekmovanje 

Za najbolj vztrajne in hitre bo ponovno organizirano državno tekmovanje preko svetovnega 

spleta.  

Državno tekmovanje bo potekalo najprej na daljavo v treh tekmovalnih krogih po 2 tedna. 

Datumi so zapisani na Glavni strani. V vsakem krogu lahko tekmuješ kadarkoli v času, ko je 

tekmovanje odprto. Dovolj je, če v vsakem krogu tekmuješ enkrat. Če pa se ti kaj ponesreči in 

če si prepričam, da lahko dosežeš več točk, lahko v času 60 minut od začetka tekmovanja 

tekmuješ še dvakrat. Upošteva se najboljši od teh treh doseženih rezultatov. Po preteku 60 

minut torej ni mogoče več tekmovati v tem tekmovalnem krogu.  

Najuspešnejši tekmovalci v državi se bodo udeležili finala državnega tekmovanja, ki poteka v 

živo na eni od šol. Za uvrstitev v finale se upoštevata dva najvišja dosežka izmed vseh treh 

tekmovalnih krogov. To pomeni, da po prvem krogu nikogar ne izločimo iz tekmovanja. V 

drugi krog se uvrstijo vsi tekmovalci, tudi tisti, ki se prvega kroga niste udeležili. (Nikoli ne 

smete obupati. Morda pa se kdo od tekmovalcev ne bo udeležil drugega kroga ali pa bo malo 

točk dosegel v tretjem krogu.) Če boste v ostalih dveh krogih dosegli dovolj točk, se še lahko 

uvrstite v finale.)  

Šele po končanih vseh treh krogih državnega tekmovanja bomo vsakemu tekmovalcu sešteli 

rezultate iz dveh njegovih najboljših krogov. Vsakemu posamezniku bomo tako brisali 

najslabši rezultat. Zato ne obupajte, če v prvem krogu niste zbrali dovolj točk. Še zmeraj se 

lahko uvrstite v finale.  

 

Tekmovalcem se za sodelovanje na državnem tekmovanju ni treba prijavljati, niti ni potrebno 

mentorjem zbirati prijav na državno tekmovanje, dovolj je, da so tekmovalci registrirani v 

spletno aplikacijo http://sl.lefo.net in v razpisanih terminih odigrajo pripravljeno aktivnost. 

Možnost tekmovanja se v kazalu spletne aplikacije prikaže samo vpisanim uporabnikom in to 

na dan, ko se tekmovalni krog prične. 

 

 

Pravila tekmovanja: 

 Pri računanju ni dovoljena uporaba računala oziroma papirja in svinčnika. 

 Tekmujete lahko le v svoji starostni skupini. 

 Tekmujete lahko samo z enim uporabniškim imenom.  
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 Tekmujete lahko le tisti uporabniki, ki ste v spletno aplikacijo vpisali svoje prave 

podatke (ime, priimek, šola, razred), le uporabniško ime in geslo si lahko izmislite.  

 Dovolj je, če v vsakem tekmovalnem krogu tekmujete enkrat. Imate pa možnost, da še 

dvakrat izboljšujete rezultat, a pri tem ste omejeni s časom. Tako lahko vsak tekmovalec 

v vsakem tekmovalnem krogu tekmuje do 3-krat v času 60-ih minut. Šteje najboljši 

rezultat. 

 Za uvrstitev v finale se seštejeta dva najvišja dosežka izmed treh, ki jih pridobite v vseh 

treh tekmovalnih krogih. Tako se lahko v finale uvrstijo tudi tisti tekmovalci, ki niso 

sodelovali v enem izmed tekmovalnih krogov.  

 V finale se uvrsti vsaj 10 najboljših tekmovalcev iz prve do četrte starostne skupine, iz 

pete in šeste starostne skupine pa vsaj 5 najboljših.  

 Do finala so vsi tekmovalci anonimni. Rezultati prvih treh krogov se objavljajo samo z 

uporabniškimi imeni tekmovalcev. Udeleženec finala s prijavo na finale soglaša z javno 

objavo njegovih rezultatov in fotografij s tekmovanja.  

 

 

Državno tekmovanje bo potekalo v šestih starostnih skupinah: 

 

Državno tekmovanje 
2014/15 

Prvi krog Drugi krog Tretji krog Finale 

10. - 21. 11. 2014 8. - 19. 12. 2014 12. - 23. 1. 2015 
21. 3. 
2015 

1. starostna 
skupina  

učenci 1., 2. 
in 3. razreda 

seštevanje in 

odštevanje (v ℕ0) 
primerjanje vsot in 

razlik (v ℕ0) 
iskanje neznanega 

števila (v ℕ0) 
a + □ = b,   □ + a = b,  
a – □ = b,   □ – a = b 

p
e
te

ro
b

o
j 

2. starostna 
skupina  

učenci 4. in 
5. razreda 

seštevanje in 

odštevanje (v ℕ0) 
iskanje neznanega 

števila (v ℕ0) 
a + □ = b,   □ + a = b,  
a – □ = b,   □ – a = b 

množenje in deljenje 

(v ℕ0) 

3. starostna 
skupina  

učenci 6. in 
7. razreda 

seštevanje in 

odštevanje (v ℕ0) 
množenje in deljenje 

(v ℕ0) 
seštevanje in 

odštevanje (v ℚ) 

4. starostna 
skupina  

učenci 8. in 
9. razreda 

seštevanje in 

odštevanje (v ℤ) 

množenje in deljenje 

(v ℤ) 

naključne računske 
operacije – mešano 

(v ℚ) 

5. starostna 
skupina 

srednješolci naključne računske 
operacije – mešano 

(v ℕ0) 

naključne računske 
operacije – mešano 

(v ℚ) 

naključne računske 
operacije – mešano 

(v ℤ) 

6. starostna 
skupina  

odrasli naključne računske 
operacije – mešano 

(v ℕ0) 

naključne računske 
operacije – mešano 

(v ℚ) 

naključne računske 
operacije – mešano 

(v ℤ) 
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Kako tekmuješ 

Najprej se prijaviš (logiraš) v rdeča črtkana polja desno zgoraj s svojim uporabniškim imenom 

in geslom, šele potem se ti na kazalu na levi strani pokaže izbira Tekmovanje.  

 

Če se ti slučajno izbira Tekmovanje ne ponudi, moraš osvežiti spletno stran (klikneš lahko kar 

na gumb F5 na tipkovnici)  

 

ali pa izberi eno od možnosti na rdečem ravnilu in se potem spet vrni na Hitro računanje. 

 

Ko na kazalu na levi strani klikneš na Tekmovanje, lahko dobiš tudi več možnosti. Tvoji 

učitelji ti lahko kreirajo razredna in šolska tekmovanja, a v tem primeru te bodo že obvestili o 

tem.  

 

Tista tekmovanja, ki so aktivna in jih lahko izbereš z "rokico", so zapisana z temno rdečo 

barvo, neaktivna tekmovanja (tista, ki so že minila) pa so zapisana s črno barvo.  

 

Rezultate posameznih tekmovanj si lahko ogledaš, če klikneš na temno rdeč napis Rezultati.  
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V časovnem intervalu posameznih tekmovalnih krogov državnega tekmovanja bodo med 

naštetimi tekmovanji tudi temno rdeči napisi Državno tekmovanje (x razred).  

 

Klikni na ustrezni napis tekmovanja (tisti, ki ima v oklepaju zapisan razred, ki ga obiskuješ) 

in potem še rdeč napis Prični. In tekmovanje se prične! Srečno! 

 

Strežnik, na katerem se izvaja tekmovanje, se nahaja v Estoniji, zato je začetek in konec 

tekmovanja zapisan po estonskem času, ki je eno uro pred našim. Če npr. piše, da se 

tekmovanje zaključi ob 20. uri (po estonskem času) je to ob 19. uri po našem času. Zato ne 

čakaj do zadnje ure s tekmovanjem.  

 

Tekmovanja na spletni strani lefo so brez kotizacije (brezplačna).  

Želimo ti veliko veselja pri računanju, pa tudi dosti znanja in dobrih rezultatov.  


