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Celoštátne kolo FO (kategórie A) sa bude konať dištančne v prostredí ZOOM v dňoch  

16. 4. 2021 (piatok) a 17. 4. 2021 (sobota). V piatok bude súťaž trvať 5 hodín od 8:00 do 13:00, 

a v sobotu 4 hodiny od 8:00 do 12:00.  

V deň súťaže dostanú žiaci o 7:30 odkaz na prístup do aplikácie ZOOM. 

Slávnostne otvorenie súťaže, čo bude zároveň aj skúška spojenia sa bude konať  

dňa 15. 4. 2021 (štvrtok) o 18:00 hod. 

Najneskôr do 15. 4. 2021 (štvrtok) do 20:00 hod žiaci pošlú čestné prehlásenie, že počas CK 

FO budú pracovať úplne samostatne (čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených 

pomôcok) na adresu: adrian.krajnak@iuventa.sk. 

Priebeh súťaže: 

V dňoch súťaže Slovenská komisia FO zašle žiakom v príslušnom čase (8:00) súťažné úlohy  

(v elektronickej forme) na vopred dohodnuté e-mailové adresy. Žiaci budú riešiť úlohy doma, 

a to na papieri, preto si pripravte dostatočný počet čistých papierov. 

Najneskôr do 15 minút po konci prvého súťažného dňa (piatok) súťažiaci pošlú skeny alebo 

fotografie svojich riešení (v dostatočnej kvalite) na adresu: lubomir.konrad@gmail.com. 

Najneskôr do 15 minút po konci druhého súťažného dňa (sobota) súťažiaci pošlú skeny alebo 

fotografie svojich riešení (v dostatočnej kvalite) na adresu: lubomir.mucha@gmail.com. 

Na experiment si pripravte: 

 prázdnu 1l fľašu od mlieka (buď z predajne Kaufland alebo Lidl),  

 malú nádobu (odmerku na meranie objemu vody do 100 ml), 

 väčšiu nádobu (môže byť aj 1,5 l fľaša od minerálky, kde budete mať pripravenú vodu 

na meranie), 

 budete potrebovať aj svoj smartphone, preto si ho nezabudnite nabiť, 

 pripravte si aj milimetrový papier, a k tomu pravítka.  

Na inšpiráciu posielame v prílohe foto s pomôckami autora úlohy.  

Ďalej už bude Slovenská komisia FO postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku 

FO. Členovia poroty a koordinátori komunikujú navzájom dohodnutou elektronickou formou 

(e-mailmi alebo pomocou niektorého video konferenčného programu). Príslušné riešenia 

budú zverejnené na stránkach www.olympiady.sk Konečné výsledky zverejní SK FO na týchto 

stránkach najneskôr 26. 4. 2021. 
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