Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

Č. j.: 020-M/2022/MP
Riaditeľstvo ZŠ, OG
v okrese Banská Bystrica

Banská Bystrica 07.02.2022

Pozvánka

na okresné kolo 56. ročníka Biologickej olympiády – kategória C
Na základe výsledkov školského kola Biologickej olympiády v kategórii C
pozývame postupujúcich žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, 3. a 4. ročníka OG
na okresné kolo, ktoré sa uskutoční dňa:

10. februára 2022 /štvrtok/ od 9,00 hod

Organizátor BiO: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava
Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica
Organizačné pokyny:
Kat. C-TP
• Okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C sa môžu zúčastniť prví dvaja žiaci zo školského kola
v teoreticko-praktickej (TP) a prví dvaja žiaci zo školského kola v projektovej (P) časti, ktorých škola do
súťaže zaregistrovala cez výsledkovú listinu, prostredníctvom platformy EduPage.
• Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na
www.onlineolympiady.sk.
• Test bude sprístupnený dňa 10.2.2022 v čase od 9:00 do 9:15. V tomto čase sa môže zaregistrovaný
súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
• Čas na vypracovanie testu bude maximálne 40 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie
odpovedí je o 9:55. Test bude obsahovať len úlohy s výberom odpovede (môžu mať jednu alebo viacero
správnych odpovedí).
• Za správnu odpoveď získajú žiaci 1-6 bodov (v závislosti od náročnosti úlohy); za nesprávnu odpoveď 0
bodov. V prípade rovnosti bodov rozhodne o umiestnení súťažiaceho čas riešenia testu.
• Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 50 % z maximálneho možného počtu
bodov. Vyhodnotenie testu bude automatické a výsledková listina bude po vyhodnotení zaslaná
prostredníctvom e-mailu zapojeným školám.
• Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačí súťažiaci žiak červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
Kat. C-P
• Žiak zašle elektronicky (napr. prostredníctvom bezplatnej služby www.uschovna.sk) na kontaktnú
e-mailovú adresu michaela.potancokova@cvcpohoda.sk (tajomníkovi OK BiO) do 08.02.2022 (vrátane):
• a) poster (najlepšie v pdf)
• b) správu k projektu (v pdf),
• c) maximálne 15-minútovú videoprezentáciu projektu.
Zasadnutie okresnej komisie Biologickej olympiády pre kategóriu C-P sa uskutoční v Centre voľného času,
Havranské 9 v Banskej Bystrici dňa 10.02.2022 o 14.30 hod.
Okresná komisia Biologickej olympiády:
Predseda: Mgr. Andrea Paučulová, ZŠ JGT Gaštanová 12, Banská Bystrica
Členovia: Mgr. Iveta Valentová, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Mgr. Mária Štovková, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Mgr. Richard Vrbovský v. r.
riaditeľ CVČ
Vybavuje: Mgr. Michaela Potančoková, tajomník OK BiO tel. č.: 0911124394

