Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš
PROPOZÍCIE
okresného kola 69. ročníka matematickej olympiády v kategóriách Z5 - Z9
Z5 - Z9 : okresné kolo - 29.1.2020
Z6 - Z8 : okresné kolo - 7.4. 2020
Miesto konania : Centrum voľného času, P.O. Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš
Zaradenie do kategórií :
Kategória Z5 je určená pre žiakov 5. roč. ZŠ
Kategória Z6 je určená pre žiakov 6. roč. ZŠ a I. roč. OG
Kategória Z7 je určená pre žiakov 7. roč. ZŠ, II. roč. OG
Kategória Z8 je určená pre žiakov 8. roč. ZŠ a III. roč. OG
Kategória Z9 je určená pre žiakov 9. roč. ZŠ a IV. roč. OG
So súhlasom svojho učiteľa matematiky a školskej komisie MO môže žiak súťažiť aj v niektorej
kategórii určenej pre vyšší ročník alebo v kategóriách určených pre SŠ.
Pokyny pre realizáciu a termíny zaslania prihlášok, riešení domáceho kola a štatistických hlásení:
Z5 - Z9: - vyhodnotené súťažné práce úspešných riešiteľov spolu s prihláškou do okresného kola
potvrdenou riaditeľstvom školy zaslať do 31. 12. 2019 na adresu CVČ .
Práce doručené po tomto termíne nebudú do obvodného kola zaradené!
Každú úlohu je potrebné riešiť na samostatnom liste papiera formátu A4,
na jednom liste nemôžu byť riešené viaceré úlohy!
Z6 - Z8: - vyhodnotené súťažné práce úspešných riešiteľov spolu s prihláškou do obvodného kola
potvrdenou riaditeľstvom školy zaslať do 15. 3. 2020 na adresu CVČ .
Práce doručené po tomto termíne nebudú do obvodného kola zaradené!
Každú úlohu je potrebné riešiť na samostatnom liste papiera formátu A4,
na jednom liste nemôžu byť riešené viaceré úlohy!
Organizačné pokyny:
1. Na základe rozhodnutia OK pre Matematickú olympiádu a Pytagoriádu budú do okresného kola
pozvaní najlepší úspešní riešitelia z domácich kôl v kategóriách Z5 – Z9. Zadania úloh pre
domáce kolá, organizačný poriadok nájdete na www.iuventa.sk .
2. Súťažné úlohy sú distribuované IUVENTOU a otvorené pred konaním súťaže. Priebeh súťaže
zabezpečuje CVČ v zmysle organizačného poriadku a na základe pokynov Slovenskej komisie
MO.
3. Každý súťažiaci dostane k dispozícii rozmnožený text súťažných úloh, hlavičkový papier na
čistopis a nečistopis súťažných úloh.
4. Obvodné kolá Z5-Z9 sú klauzúrne, súťažiaci nemôže využívať cudziu pomoc:
- v kategórii Z5 - Z8 má súťažiaci na riešenie 2 hodiny
- v kategórii Z9 má súťažiaci na riešenie 4 hodiny
5. Každý súťažiaci si so sebou prinesie písacie a rysovacie pomôcky, farebné ceruzky (nie
červenú).

6. Súťažiaci nesmie mať v miestnosti so sebou zapnutý mobilný telefón!
7. Možnosť používania, resp. nepoužívania kalkulačky bude oznámená pri otvorení
súťaže!
8. Školy zasielajú na adresu CVČ v stanovených termínoch:
a/- prihlášku s menami a priezviskami úspešných riešiteľov domáceho kola , triedu ktorú
navštevujú, meno vyučujúceho, ktorý žiaka na súťaž pripravoval, potvrdenú riaditeľstvom
školy
b/- v kategóriách Z5 - Z9 súťažné práce úspešných riešiteľov domáceho kola
c/ - vyhodnocovaciu tabuľku súťažiacich s vyhodnotením jednotlivých súťažných prác d/ - prehľad počtov zapojených žiakov v jednotlivých kategóriách (počet celkom zapojených,
z toho úspešných, menovite navrhnutých na postup do obvodného kola.
e/ - zaslať je potrebné aj negatívne hlásenie (nie je úsp. riešiteľ, resp. domáce kolo sa nekonalo) ,
kvôli štatistickému spracovaniu údajov.
9. V prípade nemoci pozvaného žiaka môže škola vyslať náhradníka, ktorý je úspešným riešiteľom
domáceho kola a jeho súťažné práce boli zaslané do CVČ v stanovenom termíne a boli
prehodnotené na zasadnutí OK MO. Nie je možné zaslať náhradníka, ktorý tieto podmienky
nespĺňa. Zmenu je potrebné konzultovať s tajomníkom OK MO pred konaním súťaže.

Mgr. Monika Mazúchová
riaditeľka CVČ

