
TEKMOVANJE IZ LOGIKE ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE V 

ŠOLSKEM LETU 2022/23 

 

Tekmovanje na naši šoli poteka za učence od 2. – 9. razreda. 

 

POGOJ ZA UDELEŽBO učencev od 1. do 7. razreda NA 
ŠOLSKEM TEKMOVANJU JE PRIJAVNINA, KI ZNAŠA 2 € (plus 
DDV) IN JE NAMENJENA POKRIVANJU STROŠKOV PRIPRAVE 
NA TEKMOVANJE. ŠOLA TO PRIJAVNINO NAKAŽE ZVEZI ZA 

TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE.  
ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDA PRIJAVNINE NI. 

 

 

 

CILJI TEKMOVANJA: 

 širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na 
področju logike in lingvistike, 

 spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja 
logike in lingvistike nad zahtevnostjo šolskega programa, 

 primerjanje znanja med učenci na področju logike in 
lingvistike, 

 popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta 
logika, 

 odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih 
znanj in logike, 

 odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje 
in lingvistiko, 

 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja 
logike in lingvistike, 

 spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in 
odločanju. 

 

 

 

 



RAVNI TEKMOVANJA 

 od 2. do 7. razreda INTERESNO  

29. 9. 2022 – Šolsko izbirno tekmovanje 

      22. 10. 2022 – Državno tekmovanje (7. razred) za srebrno ali  zlato priznanje 

 

 8. in 9. razred SELEKCIJSKO 
 

29. 9. 2022 – Šolsko izbirno tekmovanje 

  22. 10. 2022 – Regijsko tekmovanje 

12. 11. 2022 Državno tekmovanje za srebrno ali zlato priznanje 

 

ČAS PISANJA 

 1. do 5. razred: 45 minut (ena šolska ura) 

 

 6. do 9. razred: 90 minut (dve šolski uri) 

 

PRED URADNO PRIJAVO NA TEKMOVANJE MORAJO BITI STARŠI IN OTROCI 

SEZNANJENI S PRAVILNIKOM TEKMOVANJA, KI GA NAJDETE NA SPODNJI 

POVEZAVI: 

https://www.zotks.si/logika/pravila 

 

Učenci RAZREDNE STOPNJE se na tekmovanje prijavijo pri svoji 
razredničarki/razredniku. 

 
 Učenci PREDMETNE STOPNJE se na tekmovanje prijavijo pri svoji učiteljici 

matematike. 
 

ROK PRIJAVE: 20. 09. 2022 (po tem roku prijave niso več mogoče) 
 

 

 

 

 

 

https://www.zotks.si/logika/pravila


Za uradno prijavo na tekmovanje in javno objavo rezultatov ter fotografij 
tekmovanja na spletni strani ali v tiskanih gradivih Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije je potrebno pisno soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov. 
Obrazec najdete na spodnji spletni povezavi: 

https://www.zotks.si/tekmovanja 

 

VEČ O TEKMOVANJU NAJDETE NA SPODNJI POVEZAVI: 

https://www.zotks.si/logika/razpis 

 

 

Nekaj povezav za reševanje logičnih nalog: 
http://www.nauk.si/info/projekti/logika-e-gradiva/egradiva_listing 

http://peskovnik.nauk.si/logika/ 
http://bencev.web.elte.hu/logika/LOGIKA.htm 

https://www.zotks.si/sites/default/files/novice/ZbirkaTekmovanjLogika86-

95.pdf 
https://www.zotks.si/naloge/logika/OS 
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