
 

Табела са детаљним описом квалитета грешки по сваком тест 
примеру и формулом 

за укупно рачунање броја поена 
 
 
    У циљу што праведнијег бодовања ученика потребно је направити разлику између алгоритамски 
исправних решења која су спорија од задатих временских ограничења и оних решења која уз одређен број 
тачних одговора дају и велики број нетачних одговора и самим тим су далеко од коректних.  
 
    Поклапање тек на 3-4 од 25 тест примера се може сматрати у великој мери случајношћу и додељивање 
тих поена у игру убацује фактор среће. Како би се што више умањио ефекат случајности приликом 
бодовања и рангирања ученика који настаје услед случајно погођених вредности на малом броју тест 
примера или тврдо кодираним пешке израчунатим вредностима тест-примера мале димензије, што никако 
није у духу програмирања и аутоматизације и како би се јасно дала мала предност оним ученицима чија 
решења не дају погрешне одговоре, решења која дају погрешне одговоре (тј. остварју статус WA или RTE на 
тест примерима) су у одређеној мери санкционисања приликом израчунавања броја поена на основу статуса 
тест-примера.  
 
  Разлика између броја тест примера на којима програми дају исправне одговоре и придруженог броја поена 
је углавном минимална и комисија ће се потрудити да овај корективни фактор не утиче на пласман на 
следећи ниво такмичења.  
 
С друге стране, методичка порука која се шаље ученицима и наставницима је веома важна и основна порука 
деци да није у такмичарском духу писати програме чији је само циљ да остваре неки тест-пример више, иако 
је и самим ученицима јасно да ти програми не решавају коректно задати проблем нити представљају 
исправан корак ка целовитом решењу. 
 
5. и 6. разред - програми који тачан одговор дају само на строго мање од 5 тест примера не доноси поене, 
док програми који исправан одговор дају на строго мање од 10 исправних тест примера ученицима могу 
донети највише 5 поена. 
 
7. и 8. разред - корекције су одређене у складу са тежином задатка - код лакших задатака оцењивање је 
мало стриктније. 
 
Флеш диск - решења са бар 2 погрешна одговора (WA/RTE) не могу донети више од 20 поена, решења  са 
бар 4 погрешна одговора не могу донети више од 15 поена, са бар 6 погрешних одговора не могу донети 
више од 10 поена и са више од 8 погрешних одговора не могу донети поене. 
 
Бинарни низови - решења са бар 5 погрешних одговора не могу донети више од 15 поена, са бар 10 
погрешних одговора не могу донети више од 10 поена, а са бар 15 погрешних одговора не могу донети више 
од 5 поена. 
 
Акције - Спора решења (она која само решавају првих 10 примера), ако имају бар један погрешан одговор не 
могу донети више од 5 поена, а ако имају бар четири погрешна одговора не могу уопште донети поене. Брза 
решења (она која решавају више од 10 примера), ако имају бар 1 погрешан одговор не могу донети више од 
20 поена, ако имају бар 4 погрешна одговора не могу донети више од 15 поена, ако имају бар 7 погрешних 
одговора не могу донети више од 10 поена и ако имају бар 10 погрешних одговора не могу донети више од 5 
поена. 
 
Домине - решења која дају бар 5 погрешних одговора не могу донети више од 15 поена, а ако дају бар 15 
погрешних одговора не могу донети поене. 
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