
 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Následující informace se týkají pouze těch základních škol, které mají zájem uspořádat kromě I. kola i 

vlastní II. kolo MO - kategorie Z5. Případně toto kolo mohou uspořádat školy v blízkém obvodu – záleží 

pouze na vaší domluvě. 

 

Instrukce: 

 

 II. kolo MO – kategorie Z5 se koná na každé základní škole nebo skupině škol samostatně.  

 Termín (nutno dodržet) je ve středu 30. ledna 2019 dopoledne. 

 Tohoto II. kola se mohou zúčastnit žáci 5. tříd, kteří byli úspěšnými řešiteli I. kola.  

 Úlohy a jejich řešení zašlu elektronicky během ledna každé základní škole, která projeví zájem 

(telefonem, písemně, e-mailem). Prosím tedy o sdělení vaší e-mailové adresy. 

 Při vlastní soutěži poskytněte žákům po zadání všech tří soutěžních úloh 90 minut čistého času na 

jejich řešení. 

 Žáci smějí během soutěže používat psací a rýsovací potřeby a školní tabulky. Kapesní kalkulátory 

nejsou povoleny. Mobilní telefony musí být vypnuty. 

 Každou správně vyřešenou úlohu hodnoťte 6 body, tzn. maximum je 18 bodů.  

 Úspěšným řešitelem se stává žák, který získá alespoň 9 bodů. 

 Úspěšné řešitele a jejich pořadí si vyhodnotí každá škola (event. skupina škol) samostatně. Celkové 

pořadí úspěšných řešitelů v okrese se v této kategorii neurčuje.  

 Za regulérnost průběhu II. kola MO – kategorie Z5 zodpovídá vedoucí předmětové komise 

matematiky na škole, která jej pořádá. 

 V případě, že budete toto II. kolo Z5 pořádat, zašlete mi prosím nejpozději do 8. února 2019 

následující statistiku. Máte-li zájem o diplomy pro vaše úspěšné řešitele, vyplňte prosím (čitelně) 

i jména úspěšných řešitelů a jejich bodové ohodnocení. (Tuto tabulku mi můžete zaslat 

i elektronicky.) 
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Přeji vám všem i vašim malým řešitelům hodně úspěchů. 

               Mgr. Jindřiška Janečková 

 

 

Kontakt:  adresa:  Mgr. Jindřiška Janečková, gymnázium, Komenského 2, 736 01 Havířov - Město 

 telefon:  596 811 078 (sekretariát) 

 e-mail:   matolympgkh@gmail.com 
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