POKYNY KU PRIEBEHU OKRESNÉHO KOLA MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY Z5, Z9
(dištančná forma)
Termín a časy konania okresného kola MO
- Kategória Z5: 27. 1. 2021, 8:30 až 10:30 (2 hodiny)
- Kategória Z9: 27. 1. 2021, 8:30 až 12:30 (4 hodiny)
Úlohy budú distribuované e-mailom priamo súťažiacim do 8:30h v deň súťaže.
Priebeh OK MO:
a) Pred OK MO:
- Pracovné hárky si vytlačíte a vypíšete hlavičku, resp. si na čisté papiere formátu A4
vypíšete hlavičku presne podľa pracovných hárkov. Každý príklad sa rieši na samostatný
hárok.
- Pripraviť si písacie potreby. Je zákaz používania kalkulačiek, mobilných telefónov a
obdobných zariadení. Zákaz používania gumovateľných pier (pri skenovaní sú
neviditeľné).
- Otvoriť si Vami zadaný email a stiahnúť si úlohy svojej kategórie (SR aj HU verzia).
Pozor! Riešite kategóriu Z5 (piataci) alebo Z9 (deviataci). 8:30 by ste mali mať doručenú
poštu. Ak by ste ju nemali, skúste skontrolovať aj iné priečinky, napr. spamovú poštu.
b) Priebeh OK MO:
- samostatne riešite úlohy na vopred pripravené pracovné hárky (s vypísanou hlavičkou)
- kategória Z5 má 2 hodiny na prácu, teda do 10:30
- kategória Z9 má 4 hodiny na prácu, teda do 12:30
- môžete využiť plný čas, ale môžete poslať aj skôr (hneď po dokončení)
c) Po OK MO:
- Bezprostredne po uplynutí stanoveného času pošlete svoje vypracované úlohy
- Najneskôr 10 minút po konci súťaže súťažiaci pošlú na cvckosice.olympiady@gmail.com
skeny alebo fotografie svojich riešení (v dostatočnej kvalite) a čestné prehlásenie
žiaka, že pracoval úplne samostatne čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez
nepovolených pomôcok.
- Čestné prehlásenie premenujete: miesto slova žiak bude priezvisko účastníka
- Do správy napíšte koľko príloh posielate (aby sme si boli istý, že máme všetky prílohy)
- Predmet správy bude v tvare: meno účastníka, Z5 resp. Z9 (podľa toho, kam patrí)

Pri fotení/skenovaní a posielaní materiálov je vhodná pomoc dospelého. Ak viete, zmenšite
dátovú veľkosť fotografií. Ak je objem príloh priveľký a neprejde Vám mail, skúste ho rozdeliť na
2 (označte posielané maily číslom 1,2..). V prípade problémov s odoslaním materiálov volajte na
tel. č. 0918 683 816

Riešenia úloh budú zverejnené až o 19:00 na stránkach skmo.sk a www.olympiady.skvdeň
konania.

Koordinátor OK MO pre KE: RNDr. Jana Drábiková; drabikova@cvckosice.sk

