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Riaditeľstvo ZŠ 
okres Banská Bystrica 

Pozvánka 
na okresné kolo 50. ročníka Geografickej olympiády v kategóriách E, F a G 

 v školskom roku 2021/2022 
 

Na základe výsledkov školského kola Geografickej olympiády v kategóriách E, F a G 
pozývame 

najlepších úspešných riešiteľov na okresné kolo, ktoré sa uskutoční dištančne dňa: 
17. februára  2022 /štvrtok/ od 8,15 hod 

 

Organizátor OK GO: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 
                                      Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica  
                                                 
Organizačné pokyny: 

• V online súťažnom okresnom kole GO sa môže zúčastniť úspešný riešiteľ školského kola, ktorý skončil na 
postupovej pozícii (1., 2. alebo 3. miesto) a ktorého do súťaže zaregistrovala škola prostredníctvom platformy 
EduPage.  
• Pri registrácii bude vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na 
www.onlineolympiady.sk.  
• Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na 
internet.  
• Test na OK GO bude pre kategórie E, F, G sprístupnený 17.02.2022 v čase od 8:15 do 8:30. V tomto čase sa 
môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.  
• Čas na vypracovanie testu bude maximálne 90 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí 
je o 10:00. Pozor! V prípade úplnej zhody bodov u viacerých súťažiacich bude rozhodujúcim kritériom 
konečného umiestnenia čas odoslania riešení testových úloh.  
• Test bude obsahovať len úlohy s uzavretými otázkami (úlohy s výberom jednej správnej odpovede, 
zoraďovanie pojmov/písmen, vytváranie správnych dvojíc pojmov, triedenie pojmov do skupín).  
• Za správnu odpoveď získajú súťažiaci 1 bod; za nesprávnu odpoveď 0 bodov, spolu maximálne 100 bodov.  
• Súťažiaci počas samotnej súťaže majú dovolené používať iba pomôcky uvedené v Metodicko-organizačných 
pokynoch (napr. kalkulačku, pomocný papier na výpočty, jazykový slovník, ...) V otázkach monotematickej a 
teoretickej časti NIE JE DOVOLENÉ používať atlasy. Vybrané otázky praktickej časti testu môžu súťažiaci 
riešiť s pomocou odporúčaných atlasov. Odporúčanie použiť atlas bude súčasťou zadania úlohy. Najvhodnejšie 
sú atlasy odporúčané v Metodicko-organizačných pokynoch, pretože práve tie boli použité pri zostavovaní 
súťažných úloh praktickej časti testu. Počas súťaže žiaci nesmú komunikovať s druhými osobami, používať 
mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého 
žiak súťaží a stránky, na ktorej prebieha súťaž.  
• Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačí súťažiaci červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.  
• Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou vedúcej autorského kolektívu GO, alebo ňou povereného 
odborníka. 
• Výsledková listina bude po vyhodnotení zaslaná prostredníctvom e-mailu zapojeným školám.  
• Diplomy a vecné ceny pre žiakov, ktorí sa umiestnia na prvých  troch miestach v danej kategórii, budú 
odovzdané tajomníčkou OK GO na konkrétne školy.  Ceny zabezpečí organizátor súťaže Centrum voľného času, 
Havranské 9, Banská Bystrica. 

 
 

                                                                                                                    Mgr. Richard Vrbovský v. r. 
                                                                                                                                riaditeľ CVČ         
vybavuje: Mgr. Michaela Potančoková 
                 tajomník OK GO, tel. č.: 0911124394    
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