
Бобър - България 2014 
Организатори: СМБ и ИМИ-БАН, 

със съдействието на  „Изворна вода Бачково”,  

продукт на Нова трейд 

 

На 09.11.2014г. се проведе онлайн-кръг на Международното състезание по 

информатика и компютърна грамотност "Бобър". 

 

http://www.math.bas.bg/bbr/
http://www.math.bas.bg/smb
http://www.math.bas.bg/


Регламент на състезанието 

 Състезанието "Бобър-

България" е част от 

Международното състезание 

"Бобър" за ученици в областта 

на информатиката и 

компютърната грамотност. 

 В България състезанието 

се организира от Съюза на 

математиците в България 

(СМБ) и Института по 

математика и информатика 

при БАН (ИМИ - БАН). 

Финансовото обслужване се 

извършва от Унимат СМБ 

ЕООД - фирма на СМБ. 

 През 2014 г. състезание 

Бобър-България се провежда 

за две възрастови групи -  6-7 

клас и 8-9 клас. 

 Състезанието се 

провежда в определен 

интервал от време on-line в 

сайта www.math.bas.bg/bbr, ка

то всеки участник влиза в 

системата, използвайки 

предварително 

получени логин и парола. 

 След първоначалното 

влизане в системата, 

състезателят разполага 

с време от 30 минути, за да 

въведе своите отговори на 

въпросите. 

 Броят на въпросите е 18 

и към всеки се предлагат 4 

възможности за отговор. 

 За всеки верен отговор 

на въпрос с номер от 1 до 6, 

се дават по 4 точки, за верен 

отговор на въпрос с номер от 

7 до 12 − по 5 точки и за 

верен отговор на въпрос с 

номер от 13 до 18 − по 6 

точки. 

 За грешен отговор на 

въпрос се отнемат по 3 

точки. 

 Когато състезателят 

остави въпрос без отговор, не 

се дават и не се отнемат точки 

за този въпрос. 

 Крайният резултат на 

състезателя се получава като 

към точките му се добави 54. 

 В интервала на 

разполагаемото време от 30 

минути, състезателят може да 

влезе отново в системата, ако 

е бил излязъл. 

http://www.math.bas.bg/bbr/


Инструкция за състезателя 

 След 

първоначалното 

влизане в системата, 

състезателят разполага 

с време от 30 минути, 

за да въведе своите 

отговори на въпросите. 

 Броят на 

въпросите е 18 и към 

всеки се предлагат 4 

възможности за 

отговор. 

 Въпросите се 

задават на състезателя 

по реда на номерата им 

и не е възможно 

връщане към вече 

преминат въпрос. 

 За всеки верен 

отговор на въпрос с 

номер от 1 до 6, се 

дават по 4 точки, за 

верен отговор на 

въпрос с номер от 7 до 

12 − по 5 точки и за 

верен отговор на 

въпрос с номер от 13 

до 18 − по 6 точки. 

 За грешен отговор 

на въпрос 

се отнемат по 3 

точки. 

 

 Възможно е 

състезателят да остави 

въпрос без отговор. 

Тогава за този въпрос 

не се дават и не се 

отнемат точки. 

 Крайният 

резултатът на 

състезателя се 

получава като към 

точките му се добави 

54. 

 Не използвайте 

бутоните "Back" и 

"Refresh" на браузера, 

защото тогава може да 

се наложи да се 

логнете отново. 

 Когато трябва да 

се логнете повторно (в 

интервала от 30 

минути, с които 

разполагате), затворете 

всички прозорци на 

браузери и отворете 

браузер отново. След 

повторно логване ще 

продължите със 

следващия за вас 

въпрос, на който не сте 

отговорили. 



Част от въпросите в състезанието 

Покритието със сигнал от всяка кула с антени на оператор за мобилни 

телефони е кръг с център кулата. Две кули са свързани, ако техните 

кръгове на покритие се застъпват. Две кули могат да си комуникират  

чрез последователност от кули, в която поредните кули са свързани. 

 

Показани са 4 проекта за покритие на острова на бобрите: 

 

Силен вятър често поврежда някоя от кулите. Трябва проектът 

за покритие да е такъв, че при повреда на една кула да бъде 

възможна комуникация между всяка двойка от останалите  

неповредени кули. Кой проект осигурява това? 

 A   B   C   D  

  



Резултати от състезанието за участниците от  

ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа 

Общия брой участници е 325 

На участниците в състезанието бяха издадени Сертификати 

   

  Състезател училище град отговори точки 

  Жури 8-9 клас     314433122141342000 144 

84 
Василена Ивова 
Йорданова 

Професионална Гимназия по 
Земеделие "Стефан Цанов" 

Кнежа 214243122140341000 88 

116 
Филда Фериева 
Михайлова 

Професионална Гимназия по 
Земеделие "Стефан Цанов" 

Кнежа 214333122123324000 81 

154 
Огнян Петков 
Шиндарски 

Професионална Гимназия по 
Земеделие "Стефан Цанов" 

Кнежа 214003442140300000 75 

184 
Алиса Ивова 
Чилова 

Професионална Гимназия по 
Земеделие "Стефан Цанов" 

Кнежа 214213132140303000 71 

208 
Валентин 
Ефремов Вешин 

Професионална Гимназия по 
Земеделие "Стефан Цанов" 

Кнежа 214213132142303000 68 

247 
Цветелина 
Ивайлова 
Манчева 

Професионална Гимназия по 
Земеделие "Стефан Цанов" 

Кнежа 244333202000000000 62 



Вижте състезанията Бобър - България от предишни 

години: 

2014, 2013, 2012,   

Може да научите повече за провеждането му  

в различни страни по света от следните сайтове: 

 Bebras Contest 

International Site 

 Lithuanian 

Bebras Contest 

 Beaver 

Computing 

Challenge in 

Canada 

 Beaver in Italy 

 

http://www.math.bas.bg/bbr/free9/start.html
http://www.math.bas.bg/bbr2013
http://www.math.bas.bg/bbr2012
http://bebras.org/
http://bebras.org/
http://www.bebras.lt/?news
http://www.bebras.lt/?news
http://cemc.uwaterloo.ca/contests/bcc.html
http://cemc.uwaterloo.ca/contests/bcc.html
http://cemc.uwaterloo.ca/contests/bcc.html
http://cemc.uwaterloo.ca/contests/bcc.html
http://www.competenzedigitali.it/castoro-e.htm

