
Pokyny k organizaci okresního kola 71. ročníku matematické  

olympiády, kategorie Z9, okres Praha - východ  

 Datum konání: 26.1. 2022  

 Pedagogové škol zajistí soutěžícím s časovým předstihem vytištění papírů s hlavičkou  

na řešení úloh.   

 Soutěžící řeší 4 úlohy na papíry opatřené hlavičkou - viz. příloha.  

Každá úloha se řeší na jeden papír.  

V případě, že soutěžící potřebuje na daný příklad více papírů, tak opět vyplní hlavičku a do 

kolonky příklad č. napíše číslo příkladu - pokračování.  

V případě, že soutěžící příklad neumí vyřešit, tak odešle prázdný papír s vyplněnou 

hlavičkou!  

V hlavičce soutěžící vyplní: jméno soutěžícího, název a adresu školy, třídu a číslo  

příkladu.  

 Soutěžící příklady a komentáře píší čitelně a silně (zejména geometrické konstrukce - lze 

zvýraznit i propiskou).  

 V den konání soutěže v 7:30 přijde na email pedagoga, který je uveden v přihlášce, zadání 

okresního kola Matematické olympiády, kat. Z9.  

Všichni pedagogové ihned potvrdí na email: jana.gollova@gcelakovice.cz, že jim zadání 

došlo v pořádku.  

Pedagogové na školách zadání vytisknou a 5 minut před začátkem soutěže (7:55) poskytnou 

potřebné informace o vyplňování hlavičkových papírů pro řešení a seznámí studenty 

s povolenými pomůckami. (Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, školní 

matematické tabulky. Kalkulátory a jiné elektronické pomůcky nejsou povoleny). 

V 8:00  rozdají zadání.  

 Řešení úloh okresního kola MO Z9: 8:00 - 12:00.  

 Do 12:15 pověřený pedagog zašle nafocená či naskenovaná řešení na adresu: 

jana.gollova@gcelakovice.cz  Prosím, před odesláním zkontrolujte, zda soutěžící má 

vyplněnou hlavičku na všech papírech, zda je vše čitelné.  

 

 Každá úloha bude jeden soubor ve formátu pdf (dle pokynů Ústřední komise MO)  

Název souboru: jméno školy_příjmení soutěžícího_číslo úlohy.pdf (např. Gymnazium 

Celakovice_Novak_1.pdf).  

 V případě karantény soutěžícího řeší žák úlohy z domova pod dohledem webkamery 

(pedagog na každé zúčastněné škole zajistí těmto soutěžícím potřebné materiály a informace 

a dále zajistí jejich dohled přes webkameru po celou dobu soutěže). 

 

V případě dotazů se obracejte na Ing. Jana Gollová: jana.gollova@gcelakovice.cz  

mailto:jana.gollova@gcelakovice.cz

