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Vec
Dejepisná olympiáda – 10. ročník – usmernenie
Dejepisná olympiáda (DO) je dobrovoľnou predmetovou súťažou, ktorá je určená
žiakom 6. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Jej
poslaním je prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti z dejín, ako aj vzbudiť záujem a
pestovať u žiakov kladný vzťah k histórii. Odborným garantom súťaže je Historický ústav
Slovenskej akadémie vied.
V základných školách a na 1. stupni osemročných gymnázií prebieha súťaž v týchto
kategóriách:
Kategória C: žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka OG
Kategória D: žiaci 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka OG
Kategória E: žiaci 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka OG
Kategória F: žiaci 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka OG
- v kategórii C, D sa súťaží v štyroch kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne)
- v kategórii E v troch kolách (školské, okresné, krajské)
- v kategórii F v dvoch kolách (školské, okresné)
V kategóriách C, D, E, F sa súťaží iba písomnou formou (vypracovaním testových úloh).
Školské kolo
- školské kolá organizačne zabezpečujú na základe školské predmetové komisie DO
- školské kolá odporúčame uskutočniť do 15. 12. 2017
- školského kola sa zúčastňujú všetci záujemcovia zo 6. až 9. ročníka ZŠ a 1. – 4.
ročníka OG
Do okresného kola postupujú prví dvaja žiaci z každej kategórie.
DO je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho
kola. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza postupuje do vyššieho kola náhradník –
súťažiaci, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v príslušnej kategórii. Nahradenie
súťažiaceho je možné so súhlasom organizátora uskutočniť najneskôr tri pracovné dni pred
termínom konania príslušného kola súťaže.
Poznámka: do Vašej pozornosti dávame webovú stránku: www.olympiady.sk – DO,
kde nájdete zverejnené organizačné pokyny 10. ročníka DO a pokyny pre prípravu
súťažiacich kategórií C, D, E, F a všetky potrebné tlačivá.
Okresné kolo:
- uskutoční sa 15. 02. 2018
- výsledkové listiny, vyhodnotenie školského kola a záväznú prihlášku do okresného
kola DO je potrebné doručiť do 19. 01. 2018 na adresu koordinátorky súťaže:
Mgr. Lucia Lyková, CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice
- dokumentáciu zasielajte naraz a NIE mailom
- prihláseným účastníkom zašleme pozvánku do okresného kola s uvedením miesta
a času súťaže
UPOZORNENIE: po uvedenom termíne sa prihlášky neprijímajú!!!
S pozdravom

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

