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Vec:       Usmernenie k realizácii OK Pytagoriády v dištančnej forme šk. roku 2020/ 2021 
   
Termín sútažného kola: 

      kat. P3-P5    13.4.2021 
                                             kat. P6-P8    14.4.2021                                   

Do súťaže sa môžu zapojilť len pozvaní žiaci. 

Pokyny k priebehu k OK PYT:  

1. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným 
pripojením na internet. 

2. Registráciu zabezpečí kmeňová škola žiaka. 

3. Škola registruje pozvaného žiaka buď: 
(a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva) 

V časti „súťaže“ je potrebné zadať súťaž „Pytagoriáda“, zvoliť okresné kolo a 
prihlásiť konkréteho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný for-
mou správy prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. 

(b) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/.  
Prístupový kód potrebný na zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie 
vygenerovaný, je potrebné žiakovi oznámiť. 

3. Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadá prístu-
pový kód a sprístupní sa mu test.  

4. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:30. Čas na vypracovanie testu bude maximálne 60 
minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:30.  

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Košice

Sekret: 055/6411411       Mgr. Mária Kočanová 25.3. 2021



5. Pozor! Pri riešení úloh súťažiaci NESMIE používať matematické tabuľky, kalkulačku, ale-
bo iné elektronické pomôcky. 

6. Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou pána predsedu Slovenskej komisie Pytagoriá-
dy alebo ním povereného odborníka.  

7. Výsledky budú sprístupnené najneskôr 5 pracovných dní po ukončení súťaže jednotlivým 
školám v platforme EduPage, alebo na e-mail učiteľa, ktorý žiaka do súťaže registroval cez 
webovú registráciu. 

8. Nakoľko budú žiaci súťažiť online,  po skončení súťaže pošlú svojmu učiteľovi čestné prehlá-
senie (fotku, sken), že úlohy okresného kola Pytagoriády vypracoval úplne samostatne, čiže bez 
odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok. 

9. Ak v čase konania súťaže budú školy otvorené, žiaci budú súťažiť zo svojej kmeňovej školy 
pod dozorom neaprobovaným v matematike apo skončení súťaže pošle dozor konajúci učiteľ 
organizátorovi okresného kola Pytagoriády čestné prehlásenie (fotku, sken), že žiaci úlohy 
okresného kola Pytagoriády vypracovali úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a 
bez nepovolených pomôcok. 

Je zákaz registrovať nepozvaných žiakov !  
Ak ste už vopred zaregistrovali nepozvaných žiakov, prosím obratom to nahláste organizátorovi 
OK PYT na e-mail: kocanova@cvckosice.sk . Je potrebné zrušenie ich registrácie riešiť s Iuven-

tou. 

Registrácia bude spustená začiatkom apríla 2021. 

Všetkým riešiteľom OK PYT prajeme veľa šťastia ! 

       

Mgr. Mária Kočanová              Mgr. Denisa Drimáková 
koordinátor súťaže OK PYT                     riaditeľka  CVČ
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