
Pokyny pre súťažiacich ku Celoštátnemu kolu Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „CK OFJ“) 

 
Na CK OFJ sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na prvom mieste v kat. 1A, 
1B, 2A, 2B a na 1., 2., 3. mieste v kat. 1C, 2C. 
 
1. Vypracovanie online testu a písomného prejavu:  

 Pri registrácii v EduPage je žiakovi vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci 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, slúchadla alebo reproduktory na vypočutie nahrávky, papier s písacími 
potrebami na vypracovanie písomného prejavu, a taktiež sken alebo mobilný fotoaparát. 

 Prostredníctvom www.onlineolympiady.sk bude prebiehať nie len online test, ale 
aj odovzdávanie písomného prejavu, ktorý žiak vypracuje na papier. Najskôr sa spustí test, 
pričom jeho posledná časť bude obsahovať zadanie na písomný prejav s možnosťou nahrať 
sken alebo fotografiu vypracovaného zadania.  

 V deň celoštátneho kola OFJ, teda štvrtok 31. 4. 2022, môže každý žiak začať súťažiť v čase od 
9:00 do 9:20, prostredníctvom svojho kódu.  

 Čas na vypracovanie testu a písomného prejavu je dokopy 90 minút. Odporúčame súťažiacim, 
aby si na písomný prejav nechali dostatok času (min. 30 minút) vrátane manipulácie 
s nahrávaním skenu/fotografie prejavu.  

 Test bude obsahovať 50 úloh. Jeho súčasťou 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 spustiť len 
raz. V rámci nahrávky sa však počúvaný text zopakuje. Po prvom vypočutí zaznie zvukové 
znamenie "cink", po ňom nasleduje text druhýkrát. 

 Zadanie písomného prejavu je potrebné vypracovať na papier, modrým perom. Papier 
označte svojim menom a príslušnou kategóriou. Hotový písomný prejav naskenujte alebo 
odfoťte a nahrajte na miesto na to určené (záverečná časť testu). 

 V prípade, že žiak nahrá písomný prejav, ktorý chce neskôr doplniť alebo upraviť, systém mu 
umožní túto zmenu urobiť až do momentu, kým žiak definitívne nezaklikne tlačidlo 
„Odovzdať“ alebo neuplynie stanovený čas 90 minút. Stačí pôvodný súbor vymazať a nahrať 
nový súbor. 

 V prípade, že na vypracovanie písomného prejavu použil žiak niekoľko papierov, svoje riešenia 
môže nahrať ako viac samostatných skenov/fotografií, alebo ako jedno spojené PDF. 

 Ak sa vám náhodou počas súťaženia 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 90 minút – a zabudli ste stlačiť tlačidlo “Odovzdať”, systém 
odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo 
“Odovzdať”. Tlačidlo “Odovzdať” zakliknite, prosím, iba raz, až po nahratí písomného prejavu.  

 

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


2. Ústna časť  

 Pred začatím súťaže budú odoslané súťažiacim na mail Zoom linky a prístupové údaje do  
videokonferencie pre ústnu časť. 

 Začiatok ústnej časti každej kategórie je podľa harmonogramu, čiže: 
 

• 31. 3. 2022, 11:00 – 12:20 kategória 2B (8 žiakov) 
 
• 31. 3. 2022, 14:00 – 17:30 kategória 2C (24 žiakov) 
 
• 1. 4. 2022, 11:00 – 12:30   kategória 1C (14 žiakov) 
 
• 1. 4. 2022, 13:00 – 14:15   kategória 1A (8 žiakov) 
 
• 1. 4. 2022, 14:30 – 15:50   kategória 2A (8 žiakov) 
 
• 1. 4. 2022, 16:00 – 17:20   kategória 1B (7 žiakov) 
 

 Súťažiaci sa prostredníctvom prístupových údajov pripojí do videokonferencie. 

 Videokonferencia bude vytvorená s použitím tzv. waiting room, virtuálnej miestnosti, v ktorej 
budú súťažiaci čakať. 

 Po vyzvaní predsedom poroty sa súťažiaci pripojí do videokonferencie. 

 Poradie súťažiacich bude určené abecedne, podľa priezviska. 

 Po pripojení sa k porote súťažiaci absolvuje ústnu časť. 

 Príprava na odpoveď: opis obrázku a voľné rozprávanie na porotou určenú tému, či interakcia 
0 - 2 min. (podľa úrovne). 

 Odpoveď trvá približne 5-10 minút.  

 Po odpovedi ostáva súťažiaci v online konferencii. 
 
 
Prajeme Vám veľa úspechov! 
 

 


