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Informácie k priebehu dištančnej formy okresného kola chemickej olympiády kategórie D pre
žiakov ZŠ a OG v okrese Nitra v školskom roku 2019/2020
V dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu platnými od 09. 03. 2020 sa
nezrealizované okresné kolo CHO v kategórii D uskutoční dištančnou formou 7. mája 2020
Súťaž bude pozostávať z teoretických úloh a virtuálnych praktických úloh. Priradenie žiakov do
kategórií a obsahová náplň kategórií ostáva bez zmeny.
Nominácia žiakov do okresného kola v kategórii D bola stanovená pred opatreniami proti šíreniu
nového koronavírusu a ostáva v platnosti.
PRIEBEH DIŠTANČNEJ CHO
Súťažné úlohy zverejní IUVENTA v deň súťaže čiže 7. mája 2020 o 14:00 h
na https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/CHO/56-rocnik-cho-20192020/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej alebo aj na stránke chemickaolympiada.sk
V mimoriadnom prípade, ak sa súťažiacemu v určenom čase nepodarí otvoriť súbor s úlohami,
môže požiadať o zaslanie súboru predsedníčke krajskej komisie PaedDr. Katarínu Hanesovú
katkama@post.sk .
Súťažiaci
 má na vypracovanie riešení čas uvedený na prvej strane zadania súťažných úloh,
 riešenie každej úlohy musí začať na novej strane (novom papieri), na každom liste riešenia
musí byť číslo úlohy a v hornom rohu meno, škola a ročník súťažiaceho,
 po uplynutí času riešenia do 30 minút svoje riešenie odfotí ako pdf, jpg alebo png súbor
označený priezviskom bez diakritiky a kategóriou súťaže a elektronickou poštou zašle
príslušnému predsedovi okresnej komisie na e-mailovú adresu thornackova7@gmail.com
Virtuálne praktické úlohy sú pôvodne praktické úlohy, v ktorých sú doplnené experimentálne
výsledky a pozorovania. Úlohou súťažiacich je vyhodnotiť výsledky a pozorovania a odpovedať na
súvisiace teoretické otázky. Bodová hodnota virtuálnych praktických úloh je 20 bodov.
Úspešnosť v okresnom kole, kde sú virtuálne praktické úlohy sa počíta z celkového počtu 80
bodov

(60 b teoretické úlohy a 20 b virtuálne praktické úlohy).
Súťažiacim sa vo výsledkovej tabuľke nepriraďujú miesta. Vyhodnocuje sa len: riešiteľ / úspešný
riešiteľ. "Úspešný riešiteľ" je žiak, ktorý získal minimálne 40 % z maximálneho počtu bodov.
Príslušná okresná komisia CHO na základe výsledkov dosiahnutých v okresnom kole určí
úspešných riešiteľov – žiakov postupujúcich do vyššieho kola a prostredníctvom elektronickej
pošty im oznámi postup do krajského kola súťaže najneskôr desať dní pred jeho konaním.
Krajské kolo CHO sa uskutoční 28.05.2020.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do riešenia úloh CHO, za ich vytrvalosť a všetkým
učiteľom za ich trpezlivosť pri práci s nimi. Prajeme Veľa úspechov v okresnom kole.
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