
Pokyny pre súťažiacich v celoštátnom kole GO kat. E 

 

 V online súťažnom celoštátnom kole GO sa môžu zúčastniť iba úspešní riešitelia 
krajského kola, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach v kategórii E (tzn. max. 
štyria žiaci kraj), ktorí odoslali prihlášky organizátorovi CK a škola ich zaregistrovala 
do súťaže. 

 

Online test 

 
 Pri registrácii bude vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej 

súťaže zadať do príslušného políčka na www.onlineolympiady.sk. 

 Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie 
(najlepšie PC alebo notebook) so stabilným pripojením na internet. 

 Test bude sprístupnený dňa 21. 5. 2021 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 75 minút. To znamená, že posledné 
možné odovzdanie odpovedí je o 9:45. 

 Test bude obsahovať najmä úlohy s výberom odpovede (majú vždy iba jednu 
správnu odpoveď). 

 Za správnu odpoveď získajú žiaci 1 bod; za nesprávnu odpoveď 0 bodov. 

 Súťažiaci počas samotnej súťaže majú dovolené používať iba pomôcky uvedené 
v Metodicko-organizačných pokynoch (písacie potreby, kalkulačku, kružidlo, pravítka, 
uhlomer, priesvitný papier, nitku, atď.). Počas súťaže 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. V otázkach  monotematickej a teoretickej časti NIE JE DOVOLENÉ 
používať atlasy. Vybrané otázky praktickej časti testu môžu súťažiaci riešiť s pomocou 
odporúčaných atlasov. Povolenie použiť atlas bude súčasťou zadania.  

 Po zodpovedaní všetkých otázok je potrebné stlačiť červené tlačidlo “hotovo“. 

 Ak sa náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, je možné test spustiť 
znova cez www.onlineolympiady.sk. Treba znova zadať pridelený kód. Ak bude test 
spustený na rovnakom počítači, systém ponúkne návrat k odpovediam. Ak bude test 
spustený znova na inom počítači (pre takýto prípad je dobré mať k dispozícii aj iné 
zariadenie), systém tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu 
staršie, uložené minútu alebo dve pred vypnutím prvého počítača (zariadenia). 

 Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a súťažiaci zabudol stlačiť 
tlačidlo “hotovo”, systém odošle jeho aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však 
lepšie použiť tlačidlo “hotovo”. 

  

Oficiálne vyhodnotenie 

 

 Oficiálne vyhodnotenie CK GO prebehne v deň súťaže online formou 
prostredníctvom vidoekonferencie, ktorá začne o 14:00 prostredníctvom platformy 
ZOOM.  

https://www.onlineolympiady.sk/
https://www.onlineolympiady.sk/


 V deň súťaže o 13:00 odošle tajomníčka SK GO elektronickou formou súťažiacim 
prístupové údaje do videokonferencie na emailovú adresu žiaka, ktorú uviedol v 
záväznej prihláške a poslal organizátorovi CK GO. 

 Súťažiaci sa môžu do videokonferencie pripojiť zo školy alebo z domu. 

 Odporúčame nainštalovať si platformu ZOOM v dostatočnom časovom predstihu. 

 Podmienkou absolvovania oficiálneho vyhodnotenia je zapnutá kamera. 

 Po pripojení do videokonferencie je nutné mať vypnuté mikrofóny kvôli šumu, ktorý 
môže nastať z dôvodu väčšieho počtu účastníkov videokonferencie.  

 Prístupové údaje do videokonferencie nie je dovolené poskytovať iným osobám. 

 

 

 

Slovenská komisia Geografickej olympiády praje všetkým súťažiacim úspešné 
riešenie celoštátneho kola GO! 


