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Vec:       Informácie k Biologickej olympiáde kategória D v šk. roku 2020/ 2021 

   

Termíny konania súťaže Biologická olympiáda kategória D: 

     - školské kolo do  19. 3. 2021 
                                               - okresné kolo  20. 4. 2021 

 

Organizačné pokyny: 

Súťaž sa člení už od školského kola na teoreticko – praktickú časť a projektovú časť. 

Súťažiaci sa môžu súťaže zúčastniť v teoreticko – praktickej časti alebo projektovej časti, prípadne 
podľa vlastného rozhodnutia v oboch častiach.  

V prípade účasti v oboch častiach sú tieto časti hodnotené samostatne. 
 

Do okresného kola postupujú prví dvaja súťažiaci v teoreticko – praktickej časti a prví dvaja 

súťažiaci v projektovej časti. 

 

Do okresného  kola je potrebné zaslať na adresu e.p. Popradská 86 nasledujúce materiály: 

1. Prihláška do okresného  kola (musí byť podpísaná žiakom a rodičom). Prihlášky stačí zaslať 
elektronicky spolu s vyhodnotením ŠK. 

2. 2 praktické úlohy zo ŠK BiO (ak ich máte k dispozícii) v prípade teoreticko – praktickej časti  
3. Správa k projektu, ak sa súťažiaci prihlásil do projektovej časti. 

 
Ďalej prosím o zaslanie vyhodnotenie ŠK na adresu: drabikova@cvckosice.sk Vo vyhodnotení 

uvediete  počet zúčastnených a počet úspešných riešiteľov, mená postupujúcich do OK BiO D 
a funkčné mailové adresy, kde sa im v prípade dištančnej formy OK BiO D zašlú materiály.  

 
Termín zaslania do  9. 4. 2021 

 

Na základe doručenia týchto materiálov dostanú súťažiaci pozvánku do okresného kola 

a podrobné pokyny ku konaniu OK BiO D. 

  
 

Súčasne Vám oznamujeme, že pri organizovaní Biologickej olympiády v školskom roku 

2020/2021 platia Metodické pokyny (nové) na prípravu súťažiacich, ktoré sú zverejnené na 
internetovej adrese  www.olympiady.sk . 

         
 

           RNDr. Jana Drábiková              Mgr. Denisa Drimáková 
           koordinátor súťaže OK         riaditeľka CVČ 
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