
   

 
 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE 2009 
9. veljače 2009. 

 
Županijska natjecanja pripremaju i provode županijska povjerenstva prema jedinstvenom 
programu i pravilima, koje donosi državno povjerenstvo. 
Zadatke za županijska natjecanja izrañuju stručna povjerenstva Hrvatskog saveza 
informatičara, imenovana od strane državnog povjerenstva. 
Županijska povjerenstva dužna su najkasnije dva tjedna prije održavanja natjecanja dostaviti 
programe i pravila školskim povjerenstvima, te objasniti način pozivanja učenika na županijsko 
natjecanje. 
Županijska natjecanja održavaju se prema zadacima i mjerilima koje odreñuje državno 
povjerenstvo, u isto vrijeme i uz iste uvjete u svim županijama Republike Hrvatske. 
 
Vremenik natjecanja: 
Osnovnoškolska skupina, LOGO 09:00 
Osnovnoškolska skupina, BASIC/PASCAL/C/C++ 13:30 
Srednjoškolska skupina, PASCAL/C/C++ 09:00 
Srednjoškolska skupina, Osnove informatike 13:30 
 
Osnovnoškolska skupina, LOGO i BASIC/PASCAL/C/C++ 
Za preuzimanje zadataka kao i za slanje natjecateljskih rješenja i izvješća o rezultatima koristi 
se online Sustav za evaluaciju. 
Sat vremena prije početka natjecanja županijsko povjerenstvo se mora prijaviti na Sustav 
i preuzeti zadatke, te ih otisnuti i umnožiti u potrebnom broju primjeraka. 
Za vrijeme natjecanja županijsko povjerenstvo mora preko Sustava unijeti podatke o svim 
natjecateljima, a odmah nakon završetka rješavanja zadataka županijsko povjerenstvo 
rješenja svih natjecatelja šalje na Sustav, a nakon toga sa Sustava preuzima test primjere 
pomoću kojih ocjenjuje svakog učenika. 
Tada počinje pregled i bodovanje. Za svaki zadatak natjecatelj dobiva bodove prema zadanim 
mjerilima. Bodovanje zadataka obavljaju županijska povjerenstva u prisustvu natjecatelja i 
mentora. Pisani žalbeni rok počinje od trenutka objavljivanja privremenih rezultata i traje 1 
sat. Konačni rezultati objavljuju se odmah nakon isteka žalbenoga roka. 
Odmah nakon objave, izvješće o rezultatima županijska su povjerenstva dužna poslati na 
Sustav za evaluaciju. 
 
Srednjoškolska skupina, PASCAL/C/C++ 
Za preuzimanje zadataka kao i za slanje natjecateljskih rješenja koristi se online Sustav za 
evaluaciju. 
Sat vremena prije početka natjecanja županijsko povjerenstvo se mora prijaviti na Sustav 
i preuzeti zadatke, te ih otisnuti i umnožiti u potrebnom broju primjeraka. 
Za vrijeme natjecanja županijsko povjerenstvo mora preko Sustava unijeti podatke o svim 
natjecateljima, a odmah nakon završetka rješavanja zadataka županijsko povjerenstvo u 
nazočnosti svakog pojedinog natjecatelja i njegovog mentora šalje rješenja na Sustav koji ga 
evaluira i daje izvještaj o osvojenim bodovima za svaki pojedini zadatak. Eventualne žalbe 
natjecatelj tada iznosi županijskom povjerenstvu koje ju samostalno ili nakon konzultacije s 
autorima zadataka ili Sustava rješava. 
Cijeli gore navedeni postupak mora se obaviti u roku od 2 sata od isteka vremena 
predviñenog za rješavanja zadataka tj. do 14 sati. 



Srednjoškolska skupina, Osnove informatike 
Za preuzimanje zadataka kao i za slanje izvješća o rezultatima koristi se online Sustav za 
evaluaciju. 
Sat vremena prije početka natjecanja županijsko povjerenstvo se mora prijaviti na Sustav 
i preuzeti zadatke, te ih otisnuti i umnožiti u potrebnom broju primjeraka. 
Za vrijeme natjecanja županijsko povjerenstvo mora preko Sustava unijeti podatke o svim 
natjecateljima, a nakon završetka rješavanja zadataka županijsko povjerenstvo sa Sustava 
preuzima test primjere pomoću kojih ocjenjuje svakog učenika. 
Tada počinje pregled i bodovanje. Za svaki zadatak natjecatelj dobiva bodove prema zadanim 
mjerilima. Bodovanje zadataka obavljaju županijska povjerenstva u prisustvu natjecatelja i 
mentora. Pisani žalbeni rok počinje od trenutka objavljivanja privremenih rezultata i traje 1 
sat. Konačni rezultati objavljuju se odmah nakon isteka žalbenoga roka. 
Odmah nakon objave, izvješće o rezultatima županijska su povjerenstva dužna poslati na 
Sustav za evaluaciju. 
 
 
O postignutim rezultatima na županijskom natjecanju, županijska povjerenstva pismeno 
izvješćuju sve škole koje su sudjelovale s područja županije, te Državno povjerenstvo 
najkasnije do 10. veljače 2009. godine. 
Županijsko povjerenstvo dužno je čuvati natjecateljsku dokumentaciju do državnoga 
natjecanja. državno povjerenstvo može po potrebi provesti reviziju pojedinih županijskih 
natjecanja. U tom slučaju, rezultati provedene revizije moraju biti objavljeni u roku 10 dana 
nakon održanih županijskih natjecanja. Tada slijedi rok od 5 dana u kojem se učenici kojima su 
bodovi izmijenjeni mogu žaliti stručnom povjerenstvu. Nakon isteka tog roka, rezultati revizije 
postaju konačni. 
Županijska povjerenstva šalju državnom povjerenstvu sve radove prikazane na županijskoj 
smotri, bez ranga, odmah, a najkasnije 10. veljače 2009. 
Županijska povjerenstva trebaju državnom povjerenstvu dostaviti i sve učeničke radove iz 
Osnova informatike na adresu HSIN-a najkasnije do 12. veljače 2009. 
 
Državno povjerenstvo donosi odluku o pozvanim učenicima i mentorima na državno natjecanje 
i smotru i o tome će obavijestiti županijska povjerenstva najkasnije do 1. ožujka 2009. 
godine. Županijska povjerenstva dužna su, zatim, obavijestiti pozvane učenike i njihove škole. 


