
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 

celoštátne kolo 

Pokyny pre súťažiacich kategórií A, B 

 

 

 Najprv sa zaregistrujte a prihláste na webovej stránke IUVENTY www.olympiady.sk 

v časti Geografická olympiáda/49. ročník/Celoštátne kolá (viac informácií nájdete na 

konci týchto pokynov).  

 obhajoby prác v kategóriách A a B budú prebiehať online dňa 23. 4. 2021 v prostredí MS 

Teams od 7.45 

 do 21. 4. 2021 do 18.00 je potrebné zaslať prezentácie vo formáte PowerPoint na adresu 

katarina.danielova@uniba.sk  

 súťažiaci na základe ich e-mailovej adresy dostanú prístup do prostredia MS Teams, cez 

ktorý je potrebné sa pripojiť na skúšobné pripojenie dňa 22. 4. 2021 na 18.00 (deň 

vopred). Na tomto skúšobnom pripojení budú zopakované pokyny a vysvetlené 

nejasnosti.  

 v deň súťaže (23. 4. 2021) je potrebné sa pripojiť o 7.45 na slávnostné otvorenie, o 8.00 

začína súťaž v kategóriách – obhajoby prác.  

 každý súťažiaci má k dispozícii 10 minút na prezentáciu svojej práce, súťaží sa 

v abecednom poradí podľa priezvisk súťažiacich, zoznam prác a ich poradie bude 

k dispozícii na všeobecnom kanáli v tíme Geografická olympiáda v MS Teams 

 súťažiaci budú mať možnosť sledovať celé obhajoby online v oboch kategóriách (budú 

mať prístup do A aj B). Výsledné poradie v kategóriách je stanovené na základe:  

1) Vedomostný test, ktorý obsahuje od 10 do 30 zadaní rôzneho charakteru (výber správnej 

alternatívy, pravda-nepravda, s doplnením odpovede, zadanie esejové). Čas riešenia je 60 

minút, za ktoré možno získať maximálne 50 bodov. Test v kategóriách A, B sa bude písať od 

14.00 v tíme Geografická olympiáda MS Teams A, B, Z. Zadania dostanete online. Do 

tímu Geografická olympiáda MS Teams A, B, Z sa prihlasujte o 13.30 dňa 23. 4. 2021. 
 

2) Hodnotenie odovzdaných písomných prác alebo posterov. V celoštátnom kole môže 

získať súťažiaci za prácu/poster max. 70 b. (55 b. za text, 10 b. za prílohy, 5 b. za literatúru). 

 

3) Prezentácia a obhajoba písomných prác/posterov. Za obhajobu práce možno získať 

maximálne 15 bodov. 

 

Spolu môže získať súťažiaci GO v kategórii A, B maximálne 135 bodov. 

O poradí súťažiacich rozhoduje celkový počet dosiahnutých bodov, v prípade rovnosti bodov 

počet bodov získaných za vedomostný test. 

 

Test v angličtine sa započítava iba do súťaže o postup na Medzinárodnú geografickú 

olympiádu IGEO 2021 a začína o 15.15 v tíme Geografická olympiáda MS Teams A, B, Z. 

 

Výsledky budú oznámené dňa 26. 4. 2021 o 18.00 na 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/GO/49-rocnik-go-2020-2021/celostatne-

kola.alej, www.regionalnageografia.sk, FB Geografická olympiáda a 

https://www.zmaturuj.com/. 

 

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude oznámené na začiatku mája 

a prebehne podľa aktuálnej pandemickej situácie.  
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Prihlasovanie na celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, Z 

 

Registrujte sa prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na www.olympiady.sk  

Po vyplnení formulára bude automaticky vygenerovaná prihláška na Váš e-mail. 

Vygenerovanú prihlášku je potrebné vytlačiť (príp. dopísať), podpísať, oskenovať (alebo ostro 

odfotiť mobilom) a poslať na adresu scarlett.hlobenova@iuventa.sk. Ak súťažíte v dvoch 

kategóriách, dopíšte do papierovej prihlášky ručne do kolónky „Kategória súťaže“ aj vašu 

druhú súťažnú kategóriu.   

V súčasnej situácii stačí podpis súťažiaceho a zákonného zástupcu. 
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