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TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 

3. ročník, školský rok 2012/2013 
 
 
 

3. ročník Technickej olympiády sa v školskom roku 2012/2013 uskutoční na základe Organizačného 
poriadku Technickej olympiády, ktorý bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 
súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.  

Vyhlasovateľom Technickej olympiády (TO) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Školské kolá organizujú školy na základe dobrovoľnosti. Za ich prípravu, finančné, organizačné a odborné 
zabezpečenie zodpovedajú riaditelia škôl a predmetové školské komisie. Obvodné a krajské po stránke 
finančnej a organizačnej zabezpečujú KŠÚ alebo na základe ich poverenia školy, prípadne poverené 
centrá voľného času (CVČ), odbornú stránku týchto kôl garantuje Slovenská komisia TO, krajské a 
obvodné komisie TO. Celoštátne kolo súťaže finančne a organizačne zabezpečuje IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže, odbornú stránku tohto kola garantuje Slovenská komisia TO. 
 
Školské kolá sa uskutočnia do   19. 10. 2012 
Obvodné kolá sa uskutočnia     9. 11. 2012 
Krajské kolá sa uskutočnia  15. 2. 2013 
Celoštátne kolo bude    14. – 15. 5 2013 
 
TO sa uskutočňuje v dvoch vekových kategóriách: 

• kategória A: pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií (OG) ako súťaž 
dvojíc 

• kategória B: pre žiakov 5. -7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka OG ako súťaž jednotlivcov 
 
TO má dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov. 
Praktická časť prebieha formou riešenia praktických zadaní. V školských kolách TO je teoretická časť 
povinná, ale praktická časť je realizovaná podľa podmienok v jednotlivých školách. 
 
Teoretickú časť riešia všetci súťažiaci samostatne. Každému riešiteľovi testovej časti sa pridelia 
príslušné body podľa zvládnutia testu. V tomto roku obsahujú testy v kategórií A (starší žiaci) 15 úloh. 
Bodové hodnotenie úloh je rôzne v závislosti od ich obtiažnosti. Spolu je možné získať max. 25 bodov. 
Čas na vypracovanie testu je max. 30 minút.  Po ukončení testu je  treba napísať čas ukončenia – 
rozhoduje pri zhode bodov pri celkovom vyhodnotení. 
 
Bodové hodnotenie jednotlivých otázok kategórie A so správnou odpoveďou v zátvorke: 
 
1 otázka 2 b. (b, d) 
2 otázka 2 b. (a, c) 
3 otázka 5 b. 
4 otázka 1 b. (c) 
5 otázka 1 b. (a) 

6 otázka 1 b. (a) 
7 otázka 4 b. (a, c, d, f)  
8 otázka 1 b. (b) 
9 otázka 2 b.  
10 otázka 1 b. (a) 

11 otázka 1 b. (a) 
12 otázka 1 b. (a) 
13 otázka 1 b. (b) 
14 otázka 1 b. (b) 
15 otázka 1.b. (c) 



 
 

 
V kategórií B (mladší žiaci) obsahujú testy 24 otázok. Bodové hodnotenie jednotlivých úloh je po jednom 
bode za každú otázku, otázka č. 4 má 2 body, spolu je možné získať max. 25 bodov.  Čas na vypracovanie 
testu je max. 30 minút. Po ukončení testu je  treba napísať čas ukončenia – rozhoduje pri zhode bodov 
pri celkovom vyhodnotení súťaže. 
 
Bodové hodnotenie jednotlivých otázok so správnou odpoveďou v zátvorke: 
 
1. otázka 1 b. ( c ) 
2. otázka 1 b. (b) 
3. otázka 1 b. (b) 
4. otázka 2 b.  
5. otázka 1.b. (a) 
6. otázka 1 b. (b) 
7. otázka 1 b. (c) 
8. otázka 1 b. (c) 

9. otázka 1 b. (b) 
10. otázka 1 b. (a) 
11. otázka 1 b. (a)  
12. otázka 1 b. (b) 
13. otázka 1 b. (a) 
14. otázka 1 b. (b) 
15. otázka 1 b. (b) 
16. otázka 1 b. (b) 

17. otázka 1 b. (a) 
18. otázka 1 b. (b) 
19. otázka 1 b. (a) 
20. otázka 1 b. (b) 
21. otázka 1 b. (c) 
22. otázka 1 b. (a) 
23. otázka 1 b. (b) 
24. otázka 1 b. (c) 

 
 
 
Víťazi školských kôl postupujú do obvodných kôl Technickej olympiády.
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