
Pokyny pre súťažiacich v krajskom kole OFJ 2022 

Krajského kola OFJ sa môže zúčastniť žiak, ktorého do KK zaregistrovala škola prostredníctvom 

EduPage. Prvá časť KK – online test, bude dostupná na webovej stránke www.onlineolympiady.sk. 

Druhú časť KK – písomný prejav, bude žiak vypracovávať na papier a odovzdávať prostredníctvom e-

mailu.  

 

Priebeh 1. časti KK – ONLINE test:  

 Pri registrácii školou/učiteľom je súťažiacemu v EduPage vygenerovaný kód, ktorý je 

potrebné na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk. 

 Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným 

pripojením na internet a funkčné slúchadlá resp. reproduktory na vypočutie zvukovej 

nahrávky. 

 Test na KK OFJ bude sprístupnený dňa 15. 2. 2022 pre všetky kategórie v rovnakom čase o 

9:00 hod. V čase 9:00 – 9:10 sa môže zaregistrovaní súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať 

súťažiť. Čas na vypracovanie testu bude maximálne 50 minút. To znamená, že posledné 

možné odovzdanie odpovedí je o 10:00.  

 Test bude obsahovať 50 úloh. 

 Súčasťou testu bude počúvanie s porozumením (10 bodov), čítanie s porozumením (10 

bodov), test z lexiky, gramatiky a kultúry (30 bodov).  

 V časti počúvanie s porozumením obsahuje test zvukovú nahrávku, ktorú si môžete vypočuť 

maximálne 2 krát.  

 Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky (slovník, webový 

prehliadač), 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. 

 Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“. 

 Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač, vybije sa tablet alebo sa preruší internetové 

spojenie, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak 

opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. 

Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto 

však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia), 

resp. pred stratou internetového pripojenia. V prípade technických problémov môže byť 

chyba aj v prehliadači, a preto odporúčame test opätovne spustiť v inom internetovom 

prehliadači.  

 Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo 

„ODOVZDAŤ“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie 

použiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“. 

 

Priebeh 2. časti KK – písomný prejav 

 Hneď po ukončení ONLINE testu nasleduje 2. časť KK – písomný prejav.  

 Na e-mailovú adresu žiaka uvedenú v registrácii zašle organizátor KK zadanie písomného 

prejavu približne o 10:00 hod. 

 Text písomného prejavu súťažiaci píše modrým perom na papier. 
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 Na tvorbu textu má súťažiaci 30 minút. Desať minút navyše je určených ako manipulačný čas 

na preberanie prílohy a následný kvalitný scan práce, ktorú odošle súťažiaci najneskôr 

o 10:40 resp. 10:50 hod. na tú istú e-mailovú adresu, z ktorej mu prišlo zadanie úlohy. 

 Súťažnú prácu treba uložiť pod svojím menom (pomenovať súbor svojím menom). 

Celoštátna odborná komisia OFJ praje všetkým súťažiacim úspešné riešenie krajského kola! 


