Vyhodnotenie krajského kola olympiády v RUSkom jazyku
(základné školy a príslušné ročníky osemročných gymnázií, kat. A1, A2, A3)
XX. ročník ORJ, školský rok 20XX/20XX

Kraj: 


Miesto konania:  



celkový počet  zúčastnených škôl v krajskom kole:
celkový počet  zúčastnených škôl v školskom kole:
celkový počet  zúčastnených žiakov v krajskom kole:
celkový počet  zúčastnených žiakov v školskom kole:

počet  škôl  v kraji, kde sa vyučuje ruský jazyk
 
počet týchto škôl zúčastnených na olympiáde


Kategória:
A1
A2
A3
Počet súťažiacich v krajskom kole:




Úlohy
náročnosť úloh*
A1
A2
A3
veľmi náročné



primerane náročné



málo náročné




Úprava (textov a obrázkov)
úprava*
A1
A2
A3
veľmi dobrá



dobrá



málo prehľadná



* vhodné označte X
Pripomienky a návrhy:  
(ku kategóriám, k súťažným disciplínam, k náročnosti úloh, k úprave textov a obrázkov, k organizácii podujatia 
atď. –  v prípade nedostatku miesta uveďte, prosím, pripomienky na druhej strane list).
Pripomienky










Návrhy













Vyhodnotenie vyplnil (meno, priezvisko, funkcia): 

 
Predseda krajskej komisie ORJ zašle vyplnené vyhodnotenie elektronickou poštou predsedníčke COK ORJ, príslušnému KŠÚ resp. poverenému CVČ a IUVENTE do 7 dní od termínu konania krajského kola ORJ.
Vyhodnotenie krajského kola olympiády v RUSkom jazyku
(stredné školy a príslušné ročníky osemročných gymnázií, kat. B1, B2, B3, B4)
XX. ročník ORJ, školský rok 20XX/20XX

Kraj: 


Miesto konania:  



celkový počet  zúčastnených škôl v krajskom kole:
celkový počet  zúčastnených škôl v školskom kole:
celkový počet  zúčastnených žiakov v krajskom kole:
celkový počet  zúčastnených žiakov v školskom kole:

počet  škôl  v kraji, kde sa vyučuje ruský jazyk
 
počet týchto škôl zúčastnených na olympiáde


Kategória:
B1
B2
B3
B4
Počet súťažiacich v krajskom kole:





Úlohy
náročnosť úloh*
B1
B2
B3
B4
veľmi náročné




primerane náročné




málo náročné





Úprava (textov a obrázkov)
úprava*
B1
B2
B3
B4
veľmi dobrá




dobrá




málo prehľadná




* vhodné označte X
Pripomienky a návrhy:  
(ku kategóriám, k súťažným disciplínam, k náročnosti úloh, k úprave textov a obrázkov, k organizácii podujatia 
atď. –  v prípade nedostatku miesta uveďte, prosím, pripomienky na druhej strane listu)
Pripomienky










Návrhy













Vyhodnotenie vyplnil (meno, priezvisko, funkcia): 

 





Predseda krajskej komisie ORJ zašle vyplnené vyhodnotenie elektronickou poštou predsedníčke COK ORJ, príslušnému KŠÚ resp. poverenému CVČ a IUVENTE do 7 dní od termínu konania krajského kola ORJ.

