
Pokyny pre súťažiacich ku krajskému kolu MO, kat. Z9 – dištančná forma 

 

 KK MO, kat. Z9 sa môžu zúčastniť len riešitelia okresného kola, ktorí boli 
pozvaní organizátorom krajského kola a ktorých škola do súťaže zaregistrovala 
prostredníctvom EduPage. 

 Pri registrácii v EduPage sa súťažiacemu vygeneruje jedinečný súťažný kód, 
ktorý musí na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na stránke 
http://www.onlineolympiady.sk 

 Po spustení testu 29. 3. 2022, v čase od 8:30 sa súťažiacemu zobrazia zadania 
úloh krajského kola.  

 Súťažiaci riešia 4 úlohy, čas na vypracovanie je maximálne 4 hodiny.  

 Úlohy sa riešia na papieri. Žiak popíše postup riešenia. Každú úlohu vypracuje na 
samostatnom papieri. Do pravého horného rohu čitateľne napíše  

o číslo úlohy 
o svoje meno, priezvisko, školu a triedu  

Odporúčame si predpripraviť papiere s hlavičkou ešte pred samotným 
súťažením, ideálne deň vopred.  

 Vypracovanú úlohu žiak odfotí alebo oskenuje. Následne súbor nahrá do 
otvorenej otázky k príslušnej úlohe. Podrobnejší návod tu: Riešim MO online, 
ako mám odovzdať odfotené riešenie? Názov súboru nie je podstatný. 

 Na skenovanie/fotenie riešení je vyhradený čas 10 minút, čo znamená, že 
posledné možné odovzdanie riešení je o 12:40. 

 V prípade, že chce žiak vymeniť súbor s riešením úlohy, stačí pôvodný súbor 
vymazať a nahrať nový súbor. Túto zmenu bude možné urobiť do momentu, kým 
žiak definitívne neodošle riešenie stlačením tlačidla „Odovzdať“ alebo kým 
neuplynie stanovený čas na vypracovanie testu, teda do 12:40.  

 V prípade, že na vypracovanie jednej úlohy použil žiak niekoľko papierov, svoje 
riešenia môže nahrať ako viac samostatných súborov ku jednej otázke.  
 

 Za každú úlohu môže byť žiak ohodnotený 0 - 6 bodmi. Maximálny počet bodov 
je 24.  

 Úspešným riešiteľom KK MO, kat. Z9, sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne 
minimálne 12 bodov.  
 

 Súčasťou online testu bude aj Čestné vyhlásenie žiaka, že úlohy vypracoval/a 
úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených 
pomôcok. Je potrebné zakliknúť políčko o čestnom vyhlásení v spodnej časti 
testu ešte pred odovzdaním riešení prostredníctvom tlačidla „Odovzdať“, resp. 
pred uplynutím stanoveného času.  

http://www.onlineolympiady.sk/
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1287/u3143
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1287/u3143


 Žiak si pripraví na riešenie  len písacie a rysovacie potreby. Nepoužíva pri riešení 
kalkulačku, matematické tabuľky ani iné elektronické či iné pomôcky. Súťažiaci 
nesmú komunikovať s druhými osobami, používať iné elektronické zariadenia s 
možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží alebo 
stránky, na ktorej prebieha súťaž.  

 Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie 
so stabilným pripojením na internet a zariadenie potrebné na odfotenie alebo 
skenovanie riešení : skener, mobil s fotoaparátom a pod. 

 Ak sa vám náhodou počas vypracovávania úloh vypne počítač, preruší sa vám 
internetové pripojenie alebo sa vybije tablet, môžete sa prihlásiť znova cez  
www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš súťažný kód. Ak sa opäť prihlásite 
na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim už nahraným 
riešeniam. Ak sa znova prihlásite na inom počítači, systém vám tiež ponúkne 
obnovenie už nahratých riešení, avšak iba starších ako minútu alebo dve pred 
vypnutím vášho počítača (zariadenia). Pri neočakávaných technických 
problémoch odporúčame skúsiť aj iný webový prehliadač.  

 Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie úloh – a zabudli ste stlačiť 
tlačidlo „Odovzdať“, systém odošle vaše aktuálne nahraté riešenia automaticky. 
Je však lepšie použiť tlačidlo „Odovzdať“. 
 

Prajeme Vám veľa úspechov! 
 

 

http://www.onlineolympiady.sk/

