
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

POKYNY K PRIEBEHU DIŠTANČNEJ FORMY OKRESNÉHO KOLA 

CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, KATEGÓRIE D (57. ROČNÍK – ŠK. ROK 2020/2021)  

DEŇ, ČAS a MIESTO: 12.3.2021 (piatok), 9:00 hod., na stránkach IUVENTY (doma) 

VYPRACOVANÉ ÚLOHY OKRESNÉHO KOLA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, PROSÍM, POSIELAJTE 

NA TENTO EMAIL: cvckosice.olympiady@gmail.com  + aj na email svojho učiteľa (kópiu) 

DO PREDMETU EMAILU: uveďte svoje PRIEZVISKO   

Okresné kolo ChO má dve časti: teoretickú časť (3 úlohy – T1, T2, T3) a virtuálnu praktickú časť (dve 

úlohy – P1, P2). Každú úlohu vypracujte na samostatný papier formátu A4. 

Dopredu si pripravte: 

a) minimálne 5 čistých papierov formátu A4 s vopred vypísanou hlavičkou (meno a priezvisko, škola, trieda, 

ktorú žiak navštevuje na ZŠ/OG a označenie úlohy – T1, T2, T3, P1, P2); 

b) počítač alebo mobil s prístupom na internet na stiahnutie úloh a následné zaslanie riešení; 

c) skener, fotoaparát alebo mobil s fotoaparátom – aby bolo možné hneď naskenovať alebo odfotiť vaše 

riešenia; 

d) kalkulačku – postačí aj v mobile; 

e) e-mailové kontakty na zasielanie úloh. 

Samotný priebeh súťaže:   

8:30  Skontrolujte si prístup na internet – načítanie stránky na www.iuventa.sk 

9:00  Stiahnite si zadania úloh zo stránky: 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/CHO/57-rocnik-cho-2020-2021/sutazne-

ulohy-a-riesenia.alej  (v prípade problémov skúste stránku www.chemickaolympiada.sk ) 

V PRÍPADE, ŽE NASTANE PROBLÉM SO SŤAHOVANÍM ÚLOH, SKÚŠAJTE TO PROSÍM 

ĎALEJ. PROBLÉMOM MÔŽE BYŤ DOČASNÉ PREŤAŽENIE WEBOVEJ STRÁNKY (MÔŽE 

TRVAŤ AJ NIEKOĽKO MINÚT).  

V krajnom prípade kontaktujte koordinátorku Okresného kola Chemickej olympiády (Mgr. Júlia Krenická 

krenicka@cvckosice.sk ). 

 

9:00 – 10:40  Vyriešte súťažné úlohy. 

 

10:40 – 11:10  Oskenujte alebo odfoťte svoje riešenia, skontrolujte ich čitateľnosť a zašlite ich na určený 

e-mail: cvckosice.olympiady@gmail.com + aj na email svojho učiteľa (kópiu). Súbory vo formáte .pdf, 

.jpg alebo .png musia byť označené číslom úlohy a vaším priezviskom (napr.: T1-Novák.jpg, T2- Novák.jpg, 

...). Do mailu uveďte celkový počet posielaných súborov – strán (napr.: posielam 5 strán, ... prípadne 6,7, 8, 

...). 
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RIEŠENIA ÚLOH MUSIA BYŤ ČITATEĽNÉ, ZROZUMITEĽNÉ A NEROZMAZANÉ! 

V opačnom prípade nemusia byť akceptované komisiou. 

 

13:00  Zverejnenie riešení  (IUVENTA ich zverejní a budú k dispozícii na www.olympiady.sk . Riešenia 

žiakov opraví a vyhodnotí Okresná komisia ChO (OK ChO). 

 

1. Okresné kolo pozostáva z teoretických úloh (max. 60 b) a virtuálnych praktických úloh (max. 20 b). 

Úspešný riešiteľ okresného kola je žiak, ktorý získa minimálne 40 % z maximálneho počtu bodov. 

2. Súťažiacim sa vo výsledkovej tabuľke (listine) nepriraďujú miesta. Vo výsledkovej tabuľke (listine) sa 

uvedie len: riešiteľ/úspešný riešiteľ. Úspešným riešiteľom bude vystavené potvrdenie o úspešnosti.  

 

3. Do krajského kola postupujú všetci úspešní riešitelia okresného kola. V prípade, ak počet úspešných 

riešiteľov prevýši kapacitné možnosti organizátora krajského kola, krajská komisia určí postupujúcich do 

krajského na základe počtu bodov z okresného kola tak, aby z každého okresu postúpili dvaja úspešní riešitelia 

na základe umiestnenia a ďalej aspoň polovica z takto určeného počtu ako úspešní riešitelia na základe počtu 

bodov (teda aspoň 1/3 postupujúcich na základe počtu bodov). 

 

4. Výsledkové listiny  OK ChO budú zverejnené na webovej stránke CVČ – www.cvckosice.sk a mailom 

budú zasielané aj školám. 

 

5. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať koordinátorku okresného kola Mgr. Júliu Krenickú 

– krenicka@cvckosice.sk 

 

Zdroj: 

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/cho/57.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%20cho,%20202

0-2021/ok/ch57usokd21u.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

V Košiciach 8.3.2021 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Júlia Krenická                      Mgr. Denisa Drimáková 

       koordinátorka OK CHO                                                                                 riaditeľka CVČ 
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