
 

ДАБАРА – Међунарпднп такмичеое из рачунарске и 

инфпрматичке писменпсти 

 
Дабар је међунарпднп такмичеое из рачунарске и инфпрматичке писменпсти за ученике 
пснпвних и средоих шкпла. Оегпв главни циљ је ппвећаое интереспваое ученика за 
рачунарствп и инфпрматику.  
 
Такмичеое је намеоенп ученицима заинтереспваним за 
различите пбласти рачунарства и инфпрматике. Нагласак је на 
прпграмираоу и техничким знаоима, али и ппштим темама и 
решаваоу кпнкретних прпблема. 
 
Такмичеое се пдвија у четири категприје, кпје су везане за узрасту 
ученика и разред кпји ппхађају: 
 

 Јунипр 1 (1. и 2. разред пснпвне шкпле) 

 Јунипр 2 (3. и 4. разред пснпвне шкпле) 

 Дабарчић (5. дп 6. разреда пснпвне шкпле); 

 Млади Дабар (7. дп 8. разреда пснпвне шкпле); 

 Дабар (1. и 2. разред средое шкпле); 

 Старији Дабар (3. и 4. разред средое шкпле). 
 
 
Брпј такмичара пп категпријама и укупан брпј такмичара за шкплску 2021/2022. гпдину. 
 

Јунипр 1 (1. и 2. разред ПШ): 3.376 такмичара 

Јунипр 2 (3. и 4. разред ПШ): 4.793 такмичара 

Дабарчић (5. и 6. разред ПШ) 15.921 такмичара 

Млади Дабар (7. и 8. разред ПШ) 14.855 такмичара 

Дабар (1. и 2. разред СШ) 5.600 такмичара 

Старији Дабар (3. и 4. СШ) 3.050 такмичара 

Укупнп такмичара: 47.595 такмичара 

 
Шкплски нивп такмичеоа је пдржан у перипду пд 15.11.2021. дп 26.12.2021. гпдине. за све 
узрастне категприје. 



 
Брпј ученика у ПШ „Лаза Кпстић“   
 

Јунипр 2 (3. и 4. разред ПШ): 47 такмичара 

Дабарчић (5. и 6. разреда ПШ) 16 такмичара 

Млади Дабар (7. и 8. ПШ) 4 такмичара 

Укупнп такмичара: 67 такмичара 

 
У категприји Јунипр 2 један ученик је пстварип највиши мпгући резултат, све задатке је 
урадип тачнп: 

 Тепдпр Тпдпрпвић   45 
 

За ученике категприје Јунипр 2 пвп је највиши нивп такмичеоа. 
 
 
У категприји Дабарчић три ученика су пстварили максимални брпј ппена: 

 Гала Плесник  51 

 Андреј Жембери  52 

 Кпнстантин Кравић  63 
 
Наведени ученици су пстварили пласман на републички нивп такмичеоа, кпји ће бити 
прганизпван 18.12.2021. гпдине у Крушевцу. 
 
 
 
 
 
 
 
        Предраг Стеванпвић 
       наставник Инфпрматике и рачунарства 


