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– školsko takmičenje
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O takmičenju i priručniku

Draga deco takmičari i poštovane kolege mentori,
U toku je još jedna takmičarska Dabar godina u kojoj imate priliku da se kroz učešće na
Međunarodnom takmičenju Dabar sretnete sa novim informatičkim izazovima. U ovom priručniku
smo predstavili zadatake koje ste rešavali na školskom nivou takmičenja za 2016. godinu.
Želja nam je da priručnik pomogne nastavnicima i učenicima u bavljenju temama i intelektualnim
problemima koji su predstavljeni u zadacima. Kako deca vole da se takmiče i vole da razmišljaju,
naš posao je da ih i tokom godine podstičemo da razijaju takmičarski duh i radoznalost.
Priručnik je predviđen za učenike nižih razreda osnovne škole, ali ne samo kao priprema za buduća
takmičenja, već i kao deo riznice Dabar intelektualnih problema, koja se iz godine u godinu uvećava.
Pripručnik su pripremili organizatori takmičenja, kao nešto na šta smo ponosni ;). U takmičenje je
uloženo mnogo rada i energije, tako da nas posebno raduje što takmičenje postaje sve masovnije i
popularnije, ne samo u našoj zemlji već i u svetu.

Trenutno izdanje prizučnika je "privremeno". Nakon narednog nivoa takmičenja, našoj riznica
zadataka ćemo dodati nove. No, čak i oni će biti veoma brzo odrađeni od strane onih koji vole takve
zadatke. Šta onda?
Pozivamo vas da pratite naše aktivnosti i da sa zajedno sa nama radujete novim zadacima.

Želimo vam da uživate u rešavanju zadataka!

Programski odbor takmičenja
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Постављање стола

1. и 2. разред ОШ (Јуниор 1)

Дабар Бојан поставио је сто за доручак као на слици испод.

Питање: Којим редоследом је поставио сто?
1.
2.
3.
4.

Столњак, салвета, тацница са шољицом, нож, тањир
Столљак, салвета, тацница са шољицом,тањир, нож
Салвета, нож, столњак, тацница са шољицом, тањир
Столњак, тацница са шољицом, салвета, тањир, нож

Тачан одговор под бројем 4
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Дијета

1. и 2. разред ОШ (Јуниор 1)

Дабар Лука је на шестодневној дијети. Сваког дана он може јести само једну намирницу
од понуђених: кромпир, шаргарепа, риба или кукуруз.

Шта ће Лука јести зависи од правила дијете:
* не може јести исту храну два дана узастопно
* он једе шаргарепу сваког трећег дана дијете, почев од трећег дана
* може јести рибу само ако није јео кромпир претходног дана
U tabeli i na slici ispod je prikazano šta je dabar Luka jeo prethodna 4 dana:

1.Дан

2. Дан

3. Дан

4.Дан

Кукуруз

Риба

Шаргарепа

Кромпир

У табели и на слици испод је приказано шта је дабар Лука јео претходна 4 дана:

Питање: Шта ће дабар Лука јести 5. и 6. дана?
а) 5. дана кукуруз, 6. дана рибу
б) 5. дана рибу, 6. дана кромпир
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ц) 5. дана рибу, 6. дана шаргарепу
д) 5. дана кукуруз, 6. дана шаргарепу

Тачан одговор је под

Наруквица

1. и 2. разред ОШ (Јуниор 1)

Oмиљена наруквица Хајди-дабра се састоји од различитих облика шарених перлица.
Једног дана њена наруквица се покидала.
Покидана наруквица изгледа овако:

Ваш задатак је да помогнете Хајди да пронађе нову наруквицу.
Која од ових наруквица може бити исти као њена покидана наруквица ?
1.

3.

2.

4.
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Тачан одговор је под бројем 3

Рођендански балони

1. и 2. разред ОШ (Јуниор 1)

Мама Дабар има девет балона у три различите боје.
На сваком балону је број.

0: зелена
1: жута,
2: црвена,
3: зелена,
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4: жута, 5:
црвена,
Итд.

Дабар мама је рођена 1983. године.
Да ли можете да одаберете балоне у правом редоследу, тако да можете показати мајци њену
годину рођења бојама на балонима?
1. Жута, зелена, плава, зелена
2. Жута, црвена, зелена, црвена
3. Жута, плава, црвена, зелена
4. Жута, зелена, црвена, зелена
Жута, зелена, црвена, зелена, /тачан/
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Француски сендвич

1. и 2. разред ОШ (Јуниор 1)

Даброви у француској не једу жабље батаке ни пужеве, али воле да праве сендвиче од
француског хлеба. Пуне га салатом, сиром, парадајзом и кобасицом.
При томе поштују следећа правила:
•
•
•

Бар сваки трећи слој мора бити сир
Испод слоја комасице мора бити слој салате
Сваки сендвич има тачноједан слој парадајза мање од слојева салате

Питање: Који од следећих сендвича су направили француски даброви

1.
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2.

3.

4.
Тачан одговор је под 4

Радови

1. и 2. разред ОШ (Јуниор 1)

Дабар Карло је нашао пуну кутију испуњену идентичним играчкама, као на слици испод.

Дабар Карло жели да направи велике играчке од играчака које је пронашао.

Питање: Коју играчку дабар Карло на може да направи?
A

B

C

D
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Тачан одговор: Ц
Информатичка позадина: Процес изградње сложеног објекта од једноставнијих објеката се
назива композиција. У стварном животу, сложени објекти се често граде од мањих,
једноставнијих објеката. На пример, аутомобил је направљен од металне контрукције, мотора,
точкова, преноса снаге, волана и осталих бројних делова.

Круг

1. и 2. разред ОШ (Јуниор 1)

Тања је цртала круг у програму за обраду графике и увећала га је. Приметила је да се круг
састоји од малих квадрата, такозваних пиксела.

Питање: Који блок од 9 пиксела не припада слици изнад ?
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A

B

C

D

Тачан одговор је Д.
Информатичка позадина
Слике се састоје од пиксела!
Сваки део слике је састављен од линија које су непрекидни пиксели. Најбољи алгоритам
за цртање линија је онај у коме се не преклапају пиксели у истој линији. Тако да лако
можете знати који је погрешан део кружнице уочавањем потовљених пиксела у две
узастопне линије.

Rođendanski baloni

3. i 4. razred OŠ (Junior2)

Mama Dabar ima devet balona u tri različite boje.
Na svakom balonu je broj.

0: zelena
1: narandžasta
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2: crvena
3: zelena
4: narandžasta
5: crvena
Itd
Dabar mama je rođena 1983. godine.
Pitanje: Da li možete da odaberete balone u pravom redosledu, tako da možete pokazati majci njenu
godinu rođenja bojama na balonima?
1.

Narandžasta, zelena, plava, zelena;

2.

Narandžasta, crvena, zelena, crvena;

3.

Narandžasta, plava, crvena, zelena;

4.

Narandžasta, zelena, crvena, zelena.

Tačan odgovor je pod brojem 4

Haljina iz snova

3. i 4. razred OŠ (Junior2)

Katarina želi da kupi haljinu iz snova. Haljina mora da ima:
1. Kratke rukave
2. Više od 3 dugmeta
3. Zvezdice na rukavima

U kom butiku se prodaje takva haljna?
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1.

2.

3.

4.

Tačan odgovor je pod brojem 3
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Naočare

3. i 4. razred OŠ (Junior2)

Svaki izraz lica poklapa se sa jednim oblikom naočara.

Ovde imamo četiri izraza lica.

Naočare ćemo rasporediti prema izrazima lica na jedan od četiri ponuđenih načina. Na koji način ćemo
napraviti najmanje grešaka?

1.
2.
3.
4.

Tačan odgovor je pod brojem 2
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Kolekcija šolja

3. i 4. razred OŠ (Junior2)

Dabar Bojan je oduševljen sakupljanjem šolja iz različitih gradova širom sveta. Danas je odlučio da
preuredi svoju kolekciju i da ih složi prema boji i kontinentu sa koga šolje potiču.
Bojan se umorio nakon klasifikovanja i prebrojavanja šolja po kategorijama. Odložio je svoje beleške
na sto i zadremao. Međutim, njegov nevaljali mlađi brat Milan promenio je jedan broj dok je on
dremao. Rezultat je tabela ispod.
crvena

žuta

zelena

plava

braon

ukupno

Azija

2

1

0

2

2

7

Evropa

0

1

1

2

2

6

Južna Amerika

1

2

3

0

1

6

Severna Amerika

0

1

2

1

0

4

Afrika

1

0

0

0

0

1

Okeanija

0

2

1

1

0

4

ukupno

4

7

6

6

5
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Možete li da pronađete broj koji je Milan promenio i da ga ispravite?
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(A) Niko ne može da pronađe izmenjeni broj. Bojan mora ponovo da slaže i broji šolje.
(B) Broj žutih šolja iz Severne Amerike treba da bude 1.
(C) Broj žutih šolja iz Evrope treba da bude 0.
(D) Broj zelenih šolja iz Južne Amerike treba da bude 2.

Tačan odgovor je pod D Kros
3. i 4. razred OŠ (Junior2)

Tri dabra trče kros.
Svaki od njih ima svoje prednosti.

Braon uzbrdo pretiče jednog takmičara.

Ljubičastinizbrdopretiče jednog takmičara.

Zeleni pretiče jednog takmičara prilikom prelaska preko kamenja.

Na slici je prikazana staza na kojoj se trči kros: uzbrdica, kamenje, nizbrdica i još malo kamenja.
Na startu Ljubičasti je na poziciji broj jedan, a slede ga braon I zeleni.
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Kojim redosledom će dabrovi završiti trku?
1. Ljubičasti, braon, zeleni
2. Braon, ljubičasti, zeleni
3. Braon, zeleni, ljubičasti tačno
4. Zeleni, ljubičasti, braon
Tačan odgovor je pod 3
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Loptasti robot

3. i 4. razred OŠ (Junior2)

Loptasti robot je igračka kojom se može upravljati preko daljinskog upravljača, tako što
„razume“ svaku od četiri strane (L-LEVO, D- DESNO, N-NAPRED, U-UNAZAD).
Ukoliko se loptasti robot nađe na belom kvadratu, on propada jedan nivo niže. Loptasti robot
ignoriše komande koje bi ga naterale da izađe van svojih granica.

Pitanje: Koja od navedenih komandi neće dovesti loptastog robota na plavo polje?
A)
B)
C)
D)

DLDNL
DLNDULN
NDLNDUDNL
NDUNLUNDL

Tačan odgovor: C) N D L N D U D N L
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Informatička pozadina: Računarski programi predstavljaju skup
komandi i instrukcija. Ovaj zadatak simulira jedan prost program.

Magični napitci

3. i 4. razred

OŠ (Junior2)

Dabar Bole je otkrio pet vrsta čarobnih napitaka sa sledećim efektima:
• jedan napitak pravi duže uši;
• drugi napitak pravi duže zube;
• sledeći čini brkovi kovrdžavim; • sledeći boji nos u belu boju;
• sledeći boji oči u belu boju.
Bole je svaki napitak stavio u posebnu čašu i u jednu čašu je stavio čistu vodu koja nema
čarobno dejstvo. Čaše je obeležio slovima A,B, C, D, E i F. Međutim, Bole je zaboravio
da napiše u kojoj čaši je koji napitak.

Tada je Bole uradio tri eksperimenta na različitim dabrovima:
• Eksperiment 1: kada popije napitke iz čaša A, B i C dobija se dabar kao na slici 1,
• Eksperiment 2: kada popije napitke iz čaša A, D i E dobija se dabar kao na slici 2,
• Eksperimant 3: kada popije napitke iz čaša C, D i F dobija se dabara kao na slici 3.
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Pitanje: koja kombinacija napitaka iz čaše, će dovesti do jedne promene na dabru?

A) kada popije napitke iz čaša A i B
B) kada popije napitke iz čaša C i D
C) kada popije napitke iz čaša E i F
D) kada popije napitke iz čaša A i E
Tačan odgovor: B) kada popije napitke iz čaša C i D
Informatička pozadina: Ovo se može uraditi pomoću logičkog rasuđivanja. Logika
igra važnu ulogu u informatičkoj nauci. Najmanja jedinica za količinu informacija je
bit, koji ima vrednost 1 (true) ili 0 (false). Sve ostale informacije u računaru se čuvaju
koristeći specifične kombinacije bita. Ovaj problem takođe istražuje osnovne teorije
skupova.
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