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Vec:    P O Z V Á N K A   na okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E. 

 
 Na základe Vami zaslaných záväzných prihlášok do OK BiO E, pozývame žiakov z Vašej 

školy do okresného kola Biologickej olympiády kat. E. 
 

Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E sa uskutoční dňa 
 

8. apríla 2021 o 9.00 hod. (štvrtok) 
 

dištančnou formou prostredníctvom platformy EduPage. 

Pokyny : 
 

Miesto konania: Pokiaľ bude otvorená škola súťažiaceho (aj pre 2. stupeň), súťaží vo svojej 

škole pod dozorom učiteľa iného predmetu, ako je predmet biológia (aj za týchto podmienok 
prebieha súťaž výhradne online formou). Pokiaľ bude škola zatvorená, súťažiaci súťaží 

z domu.  
 

Obsah súťaže: Čas na vypracovanie testu je 45 minút. Prvá časť budú teoretické poznatky 
(50 b) a v druhej časti poznávanie 15 prírodnín (60 b). Celkový počet bodov, ktoré môžete 

získať je 110 b. Úspešným riešiteľom bude ten žiak, ktorý dosiahne minimálne 50 % z 
možnej maximálnej bodovej hodnoty, teda 55 bodov a viac. V prípade rovnosti bodov o 

umiestnení rozhoduje iba čas riešenia testu. 
 

Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk. 
 

OK BiO kat. E sa zúčastňujú iba pozvaní žiaci (ich prihlášky boli zaslané organizátorom 
okresných kôl a budú elektronicky zaregistrovaní).  

Škola registruje pozvaného žiaka:  
a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je 

potrebné zadať súťaž „Biologická olympiáda“, zvoliť okresné kolo kat. E a prihlásiť 
konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný formou e-

mailovej správy prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže.  
b) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/ , (ak škola nevyužíva 

EduPage). Prístupový kód potrebný na zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas 
registrácie vygenerovaný, musí učiteľ oznámiť žiakovi. Registrácia bude spustená 

niekoľko dní pred termínom súťažného kola.  
 

UPOZORNENIE: Dôrazne žiadame školy, aby do súťaže registrovali iba žiakov, ktorých 
prihlášky boli odoslané organizátorovi OK BiO E. V prípade, že budú súťažiť oficiálne 
neprihlásení žiaci, budú všetci takíto súťažiaci z výsledkovej listiny vymazaní.  

 
Ak sa stane chyba pri registrácii (napr. registrácia do nesprávnej kategórie alebo odbornosti a 

pod.), je možné urobiť registráciu nanovo a správne a prideliť žiakom nový kód, pôvodný kód 
k nesprávnej registrácii je potrebné ignorovať.  

 

http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/registracia/


Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá prístupový 

kód a sprístupní sa mu test. 
Pred spustením testu bude mať žiak možnosť výberu testu svojej odbornosti (EB-botanika, 

EZ-zoológia alebo EG-geológia). 
 

 
Podrobné pokyny nájdete na: 
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/55.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%202020-

2021/usmernenia/b55usoke21.pdf   
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