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Č. j.: 052 -M/2022/MP                                                                                                 Banská Bystrica 24.03.2022 
 
Riaditeľstvo ZŠ 
okres Banská Bystrica 

Pozvánka 
na okresné kolo 43. ročníka Pytagoriády  

v kategórii P3, P4, P5, P6, P7 a P8 v školskom roku 2021/2022 
 

Na základe výsledkov školského kola Pytagoriády v kat. P3, P4, P5, P6, P7 a P8 
pozývame 

najlepších úspešných riešiteľov na okresné kolo, ktoré sa uskutoční dištančne dňa: 
kat. P3, P4, P5:       29. marca  2022 /utorok/ od 9,00 hod 
kat. P6, P7, P8:     30. marca 2022 /streda/ od 9,00 hod 

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

• V online súťažnom okresnom kole Pytagoriády sa zúčastňujú všetci úspešní riešitelia školského kola, ktorí boli pozvaní 
organizátorom okresného kola a ktorých škola do súťaže zaregistruje prostredníctvom platformy EduPage.  

• Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.  
• Pri registrácii V EduPage je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na 

www.onlineolympiady.sk. Ak žiak postúpil v okresnom kole v dvoch kategóriách, má vygenerované dva súťažne kódy 
– pre každú kategóriu zvlášť. 

• Test na okresné kolo Pytagoriády pre kategóriu P3 – P5 bude sprístupnený dňa 29. 3. 2022 v čase od 9:00 do 9:30, pre 
kategóriu P6 – P8 dňa 30. 3. 2022 v čase od 9:00 do 9:30. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť 
svojim kódom a súťažiť. 

• V okresnom kole súťažiaci riešia 15 úloh, čas na vypracovanie testu je maximálne 60 minút. To znamená, že posledné 
možné odovzdanie odpovedí je o 10:30. 

• Ak žiak postúpil v okresnom kole v dvoch kategóriách, rozhodne sa sám v akom poradí odsúťaží. Na každú kategóriu má 
samostatných 60 minút. Začať môže o 9:00. Skončiť s oboma testami musí o 11:30. 

• Pri riešení úloh nesmie súťažiaci používať matematické tabuľky, kalkulačku, alebo iné elektronické pomôcky.  
• Každý správny a úplný výsledok úlohy (bez ohľadu na postup riešenia) je hodnotený ako 1 bod. V prípade, že súťažiaci 

získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé ním ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené ako 1 bod. 
Súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas.  

• Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené príklady 
a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh. 

• Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačí súťažiaci žiak tlačidlo „hotovo“. 
• Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou predsedu Slovenskej komisie Pytagoriády alebo ním povereného 

odborníka.  
• Výsledková listina bude po vyhodnotení zaslaná prostredníctvom e-mailu zapojeným školám.  

 
 
 
 
 

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