
 

NAGRADNI KVIZ Matematični adventni koledar 

Namen in vsebina kviza 
Namen kviza »Matematični adventni koledar« je popularizacija matematike med 
osnovnošolsko in srednješolsko populacijo in spodbujanje srečevanja z matematiko na bolj 
sproščen, ne strogo šolski način.  
 
Kdo lahko sodeluje v kvizu? 
Pri reševanju kviza z nagradami lahko sodelujejo dijakinje in dijaki srednjih šol od prvega do 
četrtega letnika in učenke in učenci 8. in 9. razreda osnovnih šol. Sodelujejo v treh 
kategorijah, in sicer: 8. in 9. razred, 1. in 2. ter 3. in 4. letnik.  
 
Pri reševanju kviza lahko sodelujejo tudi vse ostale fizične osebe s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v Sloveniji, vendar sodelujejo v nenagradnem delu kviza, torej ne morejo 
prejeti nagrade. Prav tako lahko brez možnosti nagrade v nagradnem delu kviza sodelujejo 
bližji družinski člani zaposlenih na UP FAMNIT, čeprav ustrezajo vsem ostalim kriterijem.  
 
Kako lahko sodelujem? 
Sodelujete tako, da se registrirate na spletnem mestu http://advent.famnit.upr.si/. Izberete 
si uporabniško ime in geslo, ter vnesete osebne podatke: ime, priimek, e-pošto in razred ali 
letnik (ter nekaj fakultativnih podatkov). Označiti morate tudi razdelek, ki vas zavezuje, da 
ste podali verodostojne podatke.  
 
Od 1. decembra do petka 20. decembra 2017 bodo nato na voljo matematične naloge. 
Skupno bo objavljenih devet nalog z napovedanimi datumi, vsaka pa bo dostopna za 
reševanje en dan (od polnoči do polnoči). Po pretečenem datumu rešitve naloge ni več 
mogoče oddati.  
 
Rok za oddajo 
Rok za oddajo rešitev posamezne naloge je določen v seznamu nalog, izteče pa se na dan 
posamezne oddaje ob polnoči. 
 
Nagrade in izbor  
V vsaki od kategorij za nagradni kviz (to so: 8. in 9. razred, 1. in 2. ter 3. in 4. letnik) bomo 
podelili po tri enakovredne nagrade, tako bo podeljenih skupno 9 nagrad: majica in USB 
ključek.  
Nagrade bodo podeljene sodelujočim v posameznih kategorijah z najvišjim številom točk. Če 
bo takih sodelujočih več, se bodo nagrade podelile z žrebom. Nagrajenci bodo v tem 
primeru izbrani z žrebom v elektronskem sistemu. Žrebanje bo potekalo tako, da se bo 
izžrebalo po tri nagrajence v vsaki kategoriji. 
 
Objave rezultatov in prevzem nagrade 
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani kviza, nagrajenci pa obveščeni po 
elektronski pošti, navedeni  pri registraciji, nagrado pa bodo prejeli po pošti. 
 
Splošne določbe nagradnega kviza 
Udeleženec kviza se zaveže, da je v podatkih za registracijo podal pravilne in verodostojne 
podatke. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
Organizator ne nosi odgovornosti za napačno poslane elektronske naslove. Pravila kviza so 
objavljena na spletni strani kviza in samo ta so zavezujoča. Nagrada ni prenosljiva. 

 

http://advent.famnit.upr.si/

