
Pokyny pre odovzdávanie vypracovaných úloh domáceho kola olympiády, 
2022/2023 

• Po zaregistrovaní do domáceho kola sa Ti vygeneroval kód. Kód je jedinečný a 
vidíš ho aj vo svojej mobilnej aplikácii EduPage v kachličke Súťaže, v časti Moje 
súťaže. Slúži na identifikáciu súťažiaceho. 

• Potrebuješ mať pripojenie na internet. V mobile alebo na počítači otvor 
stránku www.onlineolympiady.sk a do políčka zadaj svoj kód. Otvorí sa Ti test, v 
ktorom môžeš nahrať a odovzdať svoje vyriešené úlohy domáceho kola. 

• V teste vidíš zadanie jednotlivých úloh domáceho kola súťaže. 
• Úlohy si prečítaj a postupne vyrieš. Napíš svoje riešenie. Buď priamo do súboru 

alebo na papier, ktorý potom odfotíš alebo oskenuješ. Riešenie úlohy budeš 
nahrávať v digitálnej forme - ako súbor. 

• Nahrať vieš súbory obrázkového typu (PNG, JPG,...), textového typu (TXT, 
DOCX,...), tlačové zostavy PDF alebo aj ZIP súbory. Na formáte súborov sa 
dohodni so svojím učiteľom. 

• Test si vieš otvoriť opakovane. Až do termínu ukončenia domáceho kola. Tento 
termín sa Ti zobrazuje aj v hornej časti testu. 

• Ak už máš pripravené súbory s riešením úlohy, otvor si opäť test, aby si riešenie 
odovzdal. 

• Pod každou úlohou je pripravené okienko s modrým tlačidlom +Pridať súbor. 
Týmto tlačidlom nahráš do EduPage súbor so svojím riešením danej úlohy. 

• Do okienka pod jednu úlohu vieš nahrať aj viacero súborov, ak to potrebuješ. 
• Daj pozor, aby si do okienka pod zadaním nahral riešenie danej úlohy. 
• Ak potrebuješ vymeniť nahratý súbor, vymaž ho cez X, ktoré sa objaví napravo od 

názvu nahratého súbora. 
• Nahraté súbory sa ukladajú automaticky každé 2 minúty. Alebo aj medzitým, keď 

klikneš na tlačidlo Uložiť. 
• Po kliknutí na tlačidlo Zatvoriť sa test s nahratými súbormi uloží a zatvorí. 
• Pozor!, po termíne ukončenia domáceho kola už test neotvoríš. Budú odovzdané 

Tvoje naposledy uložené súbory. 
• Učiteľ vidí cez svoj prístup v EduPage Tvoje odovzdané súbory hneď po ich 

nahratí. 
• Po ukončení domáceho kola učiteľ ohodnotí Tvoje odovzdané riešenia. Výsledok 

Ti potom dá vedieť cez EduPage a bude Ťa informovať o postupe do vyššieho 
kola súťaže. 

 

https://www.onlineolympiady.sk/

