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Všechna kola matematické olympiády jsou ukončena. Posílám malé shrnutí.
Kategorie Z5
26. ledna 2022 se konalo okresní kolo. Do řešení se zapojilo 9 žáků ze čtyř škol, 8 bylo
úspěšných.
Kategorie Z6, Z7, Z8
Dne 12. dubna 2022 se konalo okresní kolo těchto kategorií. V kategorii Z6 soutěžilo 27 žáků,
20 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. V kategorii Z7 bylo z 25 žáků 7 úspěšných řešitelů
a v kategorii Z8 z 11 žáků bylo 7 úspěšných. Výsledky jsou uvedeny na stránkách
www.gkh.cz a http://souteze.juventus.cz.
Kategorie Z9
V okresním kole 26. ledna 2022 bylo ze 17 soutěžících úspěšných 6. Tito žáci postoupili
do krajského kola, které se konalo 29. března 2022 ve Středisku volného času Juventus.
V krajském kole se stali úspěšnými řešiteli dva žáci, z gymnázia v Karviné a ze ZŠ Dělnická
v Karviné. Výsledky jsou uvedeny na stránkách www.gkh.cz, http://souteze.juventus.cz
a http://jcmf.vsb.cz/mo.
Kategorie A
Dne 11. ledna 2022 se v Ostravě konalo krajské kolo této kategorie. Z našeho okresu soutěžili
tři studenti. Úspěšným řešitelem se stal jeden student. Celkový počet řešitelů v krajském kole
byl 18.
Kategorie B, C
Dne 5. dubna 2022 se v Ostravě konalo krajské kolo kategorie B a C. V kategorii B z našeho
okresu soutěžili dva studenti, 1 byl úspěšným řešitelem. Celkem soutěžilo 22 studentů,
úspěšných bylo 8. V kategorii C z našeho okresu soutěžilo 8 studentů, úspěšnými řešiteli byli
dva. Celkem v této kategorii C soutěžilo 49 studentů, úspěšných řešitelů bylo celkem 14.
Výsledky na http://jcmf.vsb.cz/mo.
Všem úspěšným řešitelům okresních i krajských kol srdečně blahopřeji.
Moc děkuji svým kolegyním a kolegům z okresního výboru MO za jejich spolupráci,
stejně tak kolegům matematikům, kteří zvládli OSMO.
Informace k Odevzdávacímu systému MO:
https://osmo.matematickaolympiada.cz/
http://www.matematickaolympiada.cz/
Veškeré informace o matematické olympiádě jsou uváděny na webových stránkách Gymnázia Havířov,
Komenského 2 (www.gkh.cz) a Střediska volného času Juventus v Karviné (www.msmt.juventus.cz). S dalšími
informacemi v rámci Moravskoslezského kraje se můžete seznámit na adrese http://jcmf.vsb.cz/mo (oficiální
stránky JČMF - pobočka Ostrava). Informace přímo z ústředí MO jsou uvedeny na adrese
http://www.matematickaolympiada.cz (oficiální stránky MO v ČR).
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