
                           
1. september 2010 

                                           Nemčina pre bystré hlavy 
 

Goetheho inštitút v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasujú od 1. 

septembra 2010 súťaţ na Slovensku pre ţiakov, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a ich 

znalosti nemeckého jazyka sú na úrovni A1/A2. Súťaţ bude prebiehať aj v Českej republike, Litve, 

Lotyšsku a Poľsku. Súťaţ bude implementovaná do súťaţí gestorovaných ŠIOV. To znamená, ţe 

súťaţiaci, ktorí splnia podmienky súťaţe a zároveň sa zúčastnia olympiád, súťaţí SOČ, ZENIT 

a iných, budú prioritnými kandidátmi výberu do finálového kola. 

 

Cieľová skupina: Ţiačky a ţiaci gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou  

 

Podmienky účasti v súťaži: 

- účastníci (15-18 roční) alebo skupina (maximálne 3 osoby) nesmú byť v maturitnom ročníku  

- vedomosti nemeckého jazyka: A1/A2 (1-2 roky učenia sa nemčiny)  

- záujem o  techniku, vedu a  o Nemecko. Súťaţné predmety: chémia, biológia, fyzika, 

matematika, mechatronika, strojárstvo, informatika, elektronika 

- registrácia na internetovej stránke súťaţe / Goetheho inštitút Slovensko od 1.9. 

- vyriešenie kvízových otázok, týkajúcich sa súťaţe od 4.10. 2010 na internetovej stránke 

súťaţe 

- kvalifikácia do celoštátneho kola jednej z olympiád alebo SOČ 

 

Najúspešnejší účastníci budú pozvaní v máji na finálové kolo do Goetheho inštitútu, kde sa predstavia, 

prípadne aj so svojimi projektmi, v materinskej reči. 5 víťazov pôjde v lete 2011 do Nemecka na 

dvojtýţdňový jazykový kurz Goetheho inštitútu s dôrazom na prírodné vedy. 

 

Priebeh súťaže: 

 

1. september 2010: vyhlásenie súťaţe na internetovej stránke „Bystré hlavy“ 

 

Október 2010 – marec 2011: jednotlivé kolá online kvízu. Po kaţdom kole je moţné vyhrať atraktívne 

ceny. Účasťou na kvíze kandidáti zbierajú body do finálového kola súťaţe. 

 

Marec 2011: apríl: výber víťazov z celoštátnych prehliadok SOČ, ZENIT a iných. Výber kandidátov 

do finálového kola v Goetheho inštitúte. 

 

Máj 2011: finálové kolo v Goetheho inštitúte, porota vyberie 5 najkvalifikovanejších účastníkov. 

 

Júl/August 2011: dvojtýţdenný mládeţnícky kurz Goetheho inštitútu v Nemecku s ťaţiskom na 

prírodné vedy pre 25 medzinárodných účastníkov. 

 

Bliţšie informácie nájdete od 1. septembra 2010 na: www.goethe.de/slovensko/hk , www.siov.sk 

(odborná tvorivosť) 

Kontakt: Judita Kubincová,  pv@bratislava.goethe.org ,  02-59204317 
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