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 P R O P O Z Í C I E 

37. ročníka okresného kola Pytagoriády  

 

Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:  

Kategória P3 - 3. ročník  

Kategória P4 - 4. ročník  

Kategória P5 - 5. ročník ZŠ, prima OGY 

Kategória P6 - 6. ročník ZŠ, sekunda OGY 

Kategória P7 - 7. ročník ZŠ, tercia OGY 

Kategória P8 - 8. ročník ZŠ 

Súťaž v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). 

Súťaž v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo) 

Termín konania školského kola:  P3 – P5:         8. decembra 2015 

                                                     P6 – P8:          9. decembra 2015 

 

Termín konania okresného kola: P3 – P5:         8. marca 2016 

                                                     P6 – P8:         9. marca 2016 

 

Termín konania celoštátneho kola :  P6- P8:     8. – 9. júna 2016 

 

 

Termín zaslania prihlášok, súťažných prác a vyhodnotenia šk. kola:   15. február 2016, 

na adresu : CVČ, P. O. Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš 

 

 

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú do okresného kola zaradené! 

 

Miesto konania okresného kola: Základná škola, Poľná 1, Veľký Krtíš 

 

Organizačné pokyny: 

1/ Do okresného kola súťaže na základe zaslaných výsledkových listín a súťažných prác 

(čistopis) z 1. kola, zaslaných spolu s prihláškou potvrdenou riaditeľstvom školy 

a rozhodnutia OK MO sa nahlasujú úspešní riešitelia.   

 

2/ V prípade nemoci pozvaného súťažiaceho, môže škola po konzultácii s tajomníkom OK 

MO poslať na okresné kolo náhradníka – úspešného riešiteľa, ak je zaradený na výsledkovej 

listine z 1. kola a jeho súťažná práca prešla hodnotením OK MO v stanovenom termíne. 
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3/ Súťaž prebieha v zmysle organizačného poriadku a pokynov Ústrednej komisie    

    Pytagoriády. 

 

4/ Každý súťažiaci dostane k dispozícii rozmnožený text súťažných úloh, hlavičkový papier  

    na čistopis a nečistopis. 

 

5/ Každý súťažiaci si prinesie písacie a rysovacie pomôcky, nepoužívajú sa matematické  

    tabuľky a kalkulačka. Súťažiaci nesmie mať so sebou v miestnosti mobilný telefón! 

 

6/ Súťažiaci rieši úlohy v ľubovoľnom poradí, celkom 15 úloh za čas 60 min., za každé 

    4 min. ušetrené z celkového času sa úspešnému riešiteľovi pripočíta bod. Pri rovnakom  

   celkovom bodovom výsledku rozhoduje o poradí vyšší počet bodov za riešenie úloh. 

 

7/ do celoštátneho kola Pytagoriády môžu postúpiť úspešní riešitelia okresného kola súťaže   

v kategóriách P6 – P8. Výber účastníkov podľa počtu získaných bodov uskutočňuje  

IUVENTA Bratislava. 

 

8/ do okresného kola  budú pozvaní súťažiaci na základe rozhodnutia OK MO. 

 

9/ do prihlášky je potrebné uviesť: 

- meno a priezvisko súťažiaceho žiaka, súťažná kategória,  

- meno vyučujúceho, ktorý žiaka na súťaž pripravoval. 

 

10./ Z dôvodu spracovávania štatistík je potrebné v prihláške uviesť: 

  - celkový počet žiakov, zapojených do školského kola v jednotlivých kategóriách, 

     z toho: 

   a) podľa kategórií počet a mená úspešných riešiteľov, 

      získaný celkový počet bodov, rozpísať osobitne za riešenie úloh a za čas 

  b) počet neúspešných riešiteľov celkom v jednotlivých kategóriách 

 

11/ Zaslať je potrebná aj negatívne hlásenie /len neúspešní riešitelia, resp. nekonanie šk. kola/ 
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