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

 

 Na základe Vami zaslaných záväzných prihlášok do OK BiO D, pozývame žiakov z Vašej 
školy do okresného kola Biologickej olympiády kat. D. 

 
Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D sa uskutoční dňa 

 
20. apríla 2021 o 8.15 hod. (utorok) 

 
dištančnou formou. 

 

Pokyny : 

V teoreticko - praktickej časti: 
Termín: pondelok 20. 4. 2021 o 8:15h. Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

Forma súťaže: teoreticko-praktická časť online na www.onlineolympiady.sk. Pokiaľ bude 
otvorená škola súťažiaceho, v teoreticko-praktickej časti súťaží vo svojej škole pod dozorom 

učiteľa iného predmetu, ako je predmet biológia. Pokiaľ bude škola zatvorená, súťažiaci súťaží 
z domu. 

Škola registruje žiaka!!! (Pozor, iba žiakov prihlásených do OK BiO D) 
a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je 

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

mailovej správy prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Alebo: 
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. 
 

V projektovej  časti:  

Súťažiaci projektovej časti zašle všetky 3 súťažné materiály elektronicky prostredníctvom 
bezplatnej služby www.uschovna.sk na e-mailovú adresu drabikova@cvckosice.sk do 16. 4. 

2021:  
1) poster (v pdf). Ak bude mať súťažiaci poster spájaný alebo ho nevie z iného dôvodu 

poskytnúť v pdf, môže ho ostro odfotografovať a poslať v niektorom obrázkovom formáte 
(napr. jpg, gif). Texty a obrázky posteru musia byť pri zväčšení na monitore dostatočne 

čitateľné. 
2) správu k projektu (v pdf),  

3) videoprezentáciu- dĺžka max. 10 min. Okrem súťažiaceho musí byť na videoprezentácii 
vidieť aj monitor s posterom (nemusí byť viditeľná celá postava súťažiaceho). 

Videoprezentácia nesmie byť strihaná. 
  
 

Podrobné pokyny nájdete na: 
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/55.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%202020-
2021/usmernenia/b55usokd21.pdf   
 

 
RNDr. Jana Drábiková           Mgr. Denisa Drimáková 

  koordinátor súťaže                            riaditeľka CVČ 
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