
Pokyny ku priebehu Okresného kola Fyzikálnej olympiády kat. E , F  

62. ročník, školský rok 2020/2021 

(dištančná forma) 

Termín konania okresného kola FO kat. E,F: 17.3.2021 

 Čas konania  okresného kola FO kat. E,F:  9:00 – 13:00 (4 hodiny) 

Úlohy budú distribuované v deň konania olympiády e-mailom priamo súťažiacim o 9:00 hod. 

na ich emailové adresy, ktoré nám poslali  (prosíme súťažiacich o potvrdenie doručenia 

úloh, v prípade, ak úlohy nedôjdu do 5 min. – volať :0905 971127) 

Priebeh OK FO: 

a) Pred OK FO: 

- Pracovné hárky si vytlačíte 4x a čítateľne vypíšete hlavičku, resp. si na  4 čisté papiere 

formátu A4 čítateľne vypíšete hlavičku presne podľa vzoru pracovných hárkov. Každý 

príklad sa rieši na samostatný hárok. Každý papier- hárok musí byť označený 

menom, kategóriou, číslom úlohy, dátumom a musí byť čitateľný 

- Pripraviť si písacie potreby, rysovacie potreby, milimetrový alebo štvorčekový papier a je 

možné používať kalkulačku.  

- Je zákaz používania MFaCH tabuliek, mobilných telefónov a obdobných zariadení. 

Zákaz používania gumovateľných pier (pri skenovaní sú neviditeľné). 

b) Priebeh OK FO: 

- samostatne riešite úlohy v svojej kategórii (skontrolujte si kategóriu) na vopred 

pripravené pracovné hárky (s vypísanou hlavičkou) 

- Na vypracovanie 4 teoretických úloh máte 4 hodiny 

- môžete využiť plný čas, ale môžete poslať aj skôr (hneď po dokončení) 

c) Po OK FO: 

- Bezprostredne po uplynutí stanoveného času pošlete svoje vypracované úlohy. 

- Najneskôr 10 minút po konci súťaže  13:00 hod. súťažiaci pošlú na :  

cvckosice.olympiady@gmail.com skeny alebo fotografie svojich riešení (v 

dostatočnej kvalite)( odfotiť a poslať aj prázdnu/neriešenú úlohu, ak taká je) 

- Súťažiaci pošle 4 súbory. Jedna úloha je jeden súbor. Označenie súboru: 

meno_priezvisko_kategória_číslo úlohy_OK_FO62  

- Súťažiaci pošle aj  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 a priezvisko účastníka, kat. E alebo F (podľa toho, 

kam patrí),škola 

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..).  

Okresná komisia vyhodnotí vypracované úlohy žiakov a oznámi výsledky žiakom a školám. 

Riešenia úloh budú zverejnené na webe Iuventy nasledujúci deň. 

V prípade problémov s odoslaním materiálov volajte na tel. č. 0905 971127 

Koordinátor OK FO pre KE: Mgr. Janka Štefániková :  stefanikova@cvckosice.sk  
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