
USMERNENIE K REALIZÁCII CELOŠTÁTNEHO KOLA  
31. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku 

Kategórie 1A, 1B,1C, 2A, 2B, 2C 
školský rok 2021/2022 

31. 3. – 1. 4. 2022 
 
Celoštátna odborná komisia Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „COK OFJ”) a IUVENTA ─ Slovenský 
inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k 
realizácii Celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku. Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a 
zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej 
epidemiologickej situácii v SR a vychádza z Organizačného poriadku OFJ, ktorý je v súlade so smernicou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, a tiež 
z Metodicko-organizačných pokynov (MOP) platných pre tento školský rok. 

  

1) Termín CK OFJ: 31. 3. – 1. 4. 2022 
 

2) Forma súťaže: ONLINE, prostredníctvom:  
 

 webovej stránky www.onlineolympiady.sk  
 test z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, gramatiky a kultúry 
 písomný prejav  

 aplikácia ZOOM – ústna časť – tvorba ústneho prejavu, interakcia.  
 

Bližšie technické pokyny k priebehu online CK OFJ nájdete v dokumenty Pokyny pre  súťažiacich.  
 

3) Postupujúci   

 Celoštátneho kola  sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na 1. mieste  v 
kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a na 1., 2. a 3. mieste v kategóriách 1C, 2C.  

 Zoznam postupujúcich žiakov nájdete TU.  
 

4) Registrácia do CK:  
Registrácia je v EduPage už spustená.  Každého žiaka registruje do CK škola:  

 

 Prostredníctvom EduPage, v module Súťaže je potrebné vybrať súťaž Olympiáda vo francúzskom 
jazyku a v časti Výsledková listina z krajského kola je potrebné registrovať pozvaných žiakov.  Ako 
zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola olympiády cez výsledkovú listinu? 

 

 V prípade, že ste tak ešte neurobili pred KK, nevyhnutnou súčasťou registrácie na CK je udelenie 
Súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý prostredníctvom EduPage udeľuje rodič, alebo žiak 
nad 16 rokov. Návod: Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov 
pre účely vyšších kôl súťaží? 

 Návod pre školy, ktoré nepoužívajú platenú verziu EduPage: Učiteľ - ako nahrať vytlačený a 
podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží? 

 

5) Časový harmonogram 

31. 3. 2022 – test a písomný prejav 

31. 3. 2022 od 11:00 do 1. 4. 2022 18:00 – ústna časť podľa harmonogramu nižšie 

31. 3. 2022 –10. 3. 2022 – oprava písomných prác a testov 
 

 

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/11/Terminovnik-POPS-2022.pdf
http://www.onlineolympiady.sk/
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/03/Pokyny-pre-sutaziacich-CK-OFJ-2022.pdf
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/03/Zoznam-postupujucich-31-CK-OFJ.pdf
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1287/u2593
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1287/u2593
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2346/u2845
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2346/u2845


6) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii: 

 elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet, 

 funkčné slúchadlá resp. reproduktory pre vypočutie zvukovej nahrávky, 

 funkčnú kameru s mikrofónom, 

 písacie potreby a papiere, scanner alebo kvalitný fotoaparát na odfotenie písomného prejavu. 

 
 
 
SÚŤAŽ: 
 
1) Prvá a druhá časť súťaže: test + písomný prejav budú prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, 

1. Po zadaní prístupového kódu sa súťažiacemu sprístupní test (50 otázok) + zadanie na písomný 
prejav.  

2. Začiatok riešenia v čase o 9:00 až 9:20. 
3. Po vyplnení online testu, nasleduje písomný prejav, ktorý píše žiak modrým perom na papier, 

pričom kvalitný sken alebo fotografiu prejavu nahrá priamo na www.onlineolympiady.sk, na 
miesto na to určené.  

4. Čas na vypracovanie je maximálne 90 minút.  
 

2) Tretia časť súťaže: ústna  
5. Pred začatím súťaže budú odoslané súťažiacim na mail Zoom linky a prístupové údaje do   
       videokonferencie pre   ústnu časť. 
6. 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) 
 

7. Súťažiaci sa prostredníctvom prístupových údajov pripojí do videokonferencie. 
8. Videokonferencia bude vytvorená s použitím tzv. waiting room, virtuálnej miestnosti, v 

ktorej budú súťažiaci čakať. 
9. Po vyzvaní predsedom poroty sa súťažiaci pripojí do videokonferencie. 
10. Poradie súťažiacich bude určené abecedne, podľa priezviska. 
11. Po pripojení sa k porote súťažiaci absolvuje ústnu časť. 
12. Príprava na odpoveď: opis obrázku a voľné rozprávanie na porotou určenú tému, či interakcia  

0 – 2 min. (podľa úrovne). 
13. Odpoveď trvá približne 5-10 minút.  
14. Po odpovedi ostáva súťažiaci v online konferencii a vypočuje si odpovede nasledujúcich 

súťažiacich. 
15. Porota pripojí do videokonferencie ďalšieho súťažiaceho na prípravu. 
16. Po odsúťažení každý súťažiaci zostáva v online konferencii. 

 

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


Výkony súťažiacich v ústnej časti ohodnotí odborná komisia štandardným spôsobom uvedeným  v 
Organizačnom poriadku OFJ a Metodicko-organizačných pokynoch. 
 
Celkový maximálny bodový zisk súťažiaceho, ktorý absolvoval všetky časti súťaže, je 100 bodov;      
výsledné skóre stanoví poradie na prvých troch miestach v každej kategórii. 
 
 
Bodové hodnotenie jednotlivých častí: 
 Počúvanie s porozumením                 10 bodov 
 Čítanie s porozumením    10 bodov 
 Test z lexiky, gramatiky a kultúry  30 bodov 
 Písomný prejav    20 bodov 
 Ústny prejav    30 bodov 
             SPOLU ...........  100 bodov 

 
 
Celkové vyhodnotenie celoštátneho kola OFJ sa uskutoční 22.4. 2022 v IUVENTA - Slovenský inštitút 
mládeže. 
 
Oficiálne výsledkové listiny budú po skončení súťaže spracované odbornými porotami a 
zverejnené na stránke www.olympiady.sk a v EduPage.  
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http://www.olympiady.sk/

