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Usmernenie k okresnému kolu Biologickej olympiády 
pre kat. E 

56. ročník, školský rok 2021/2022 
 
Slovenská komisia Biologickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné 
protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k okresným kolám Biologickej olympiády určeného pre 
školy, regionálne úrady školskej správy a poverené CVČ. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité 
podmienky realizácie súťaží v tomto období. Naše riešenia majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže 
v pôvodných termínoch v zmysle platného Termínovníka predmetových olympiád a postupových súťaží 
a vychádzajú z Organizačného poriadku Biologickej olympiády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach a Metodicko-organizačnými 
pokynmi BiO pre kat. E. 
 

Do okresného kola Biologickej olympiády v kategórii E, odbornosti botanika, zoológia a geológia, 
postupujú zo školského kola prví dvaja žiaci za každú odbornosť, teda spolu 6 žiakov za školu. Učiteľ 
žiakov vopred elektronicky zaregistruje do správnej kategórie a odbornosti priamo z výsledkovej listiny 
školského kola podľa návodu: Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola olympiády cez 
výsledkovú listinu? 
 
Registrácia do okresného kola BiO E bola spustená 9. 3. 2022 a bude otvorená až do termínu súťaže. 
 
1. Termín okresného kola: štvrtok, 31. 3. 2022 
 
2. Obsah súťaže: Súťažný online test bude pozostávať z identifikácie prírodnín a teoretického testu 

(pripravený bude Autorským kolektívom BiO pre kat. E a F). 
 

3. Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk 
 
4. Priebeh olympiády: Samotná súťaž bude prebiehať zo školy na stránke www.onlineolympiady.sk, 

kde žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:15 h. 

Čas na vypracovanie online testu bude maximálne 45 minút. To znamená, že posledné možné 

odovzdanie odpovedí bude o 10:00 h! 

 

5. V prípade rovnosti bodov rozhodne o umiestení súťažiaceho čas riešenia testu. Súťažiaci sa stáva 

úspešným riešiteľom, ak dosiahne minimálne 50 % z maximálneho možného počtu bodov. 

 
6. Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti Pokyny pre 

súťažiacich, kde si vyberiete príslušnú súťaž a kolo. 
 
7. Postup do krajského kola: Do krajského kola BiO kat. E postupujú prví dvaja súťažiaci za každú 

odbornosť, teda spolu 6 žiakov za okres. Na postup musí byť súťažiaci úspešným riešiteľom.  
  

8. Krajské kolo BiO kat. E sa uskutoční už prezenčne a bude obsahovať aj praktickú a ústnu časť. 
Preto sa na ňom budú, na rozdiel od online školského a online okresného kola, vyžadovať 
vypracované správy z pozorovania a zbierky prírodnín, v zmysle Metodicko-organizačných pokynov 
BiO pre kat. E.      

 
9. Úlohy na precvičovanie z minulých školských rokov nájdete na našej web stránke pod Biologickou 

olympiádou v časti archív a minulý školský rok na: úlohy a riešenia. 
 

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/11/Terminovnik-POPS-2022.pdf
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/biologicka-olympiada/organizacny-poriadok-a-pokyny/
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/biologicka-olympiada/organizacny-poriadok-a-pokyny/
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507
http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/biologicka-olympiada/organizacny-poriadok-a-pokyny/
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/biologicka-olympiada/organizacny-poriadok-a-pokyny/
https://www.iuventa.sk/olympiady-1/biologicka-olympiada/
https://www.iuventa.sk/olympiady-1/biologicka-olympiada/55-rocnik-bio-2020-2021/
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Prepojenie na stránku Biologickej olympiády:  
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/biologicka-olympiada/ 
 
Usmernenie vydané k 21. 3. 2022 
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