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Olympiáda v dějepise 2018/2019 
                 48. ročník - 2018/2019 

              p r o p o z i c e 

   okresní kolo:  16. 1. 2019 
 

„ZA POZNÁNÍM, ZA OBCHODEM I ZA PRACÍ  
ANEB CESTY JAKO TEPNY CIVILIZACE“ 

 
Informace k soutěžím:  http://talentovani.cz/dejepisna-olympiada 

 

Termín soutěže: školní kolo: 5. – 23. 11. 2018 
Testy pro školní kolo z důvodu utajení úloh NELZE žákům zadat jako samostatnou 

domácí práci, ale pouze jako test pod dohledem pedagoga. 
  

 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 
do 21. 12. 2018  

po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
 

Místo konání:  sál a učebny DDM, Horní 2, Žďár nad Sázavou 
Kategorie:  pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií 
 
Garant soutěže: 
 Mgr. Pavel Peňáz 
 Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě 
 tel. 603 716 463    email: penaz@gynome.cz  
 
  

Program soutěže:  prezence  8.00 – 9.00 hod. 
 soutěž 9.00 hod. (90 min. na práci) 

 
V průběhu všech kol soutěže není povoleno používat dějepisné atlasy, žádnou jinou 
literaturu, učebnice, ani mobilní telefony. Při zahájení práce budou odevzdány a po 

ukončení vráceny. 
 
 
 
Škola přihlásí do okresního kola (elektronicky) žáky navržené k postupu. Do okresního kola 
postupuje vždy vítěz a dále žáci, kteří dosáhli alespoň 60 % z maximálního počtu bodů 
(úspěšní řešitelé, vždy uvádějte pořadí a počet bodů), a to maximálně 3 z jedné školy. 
 
Organizátor okresního kola omezí v případě potřeby počet postupujících žáků podle počtu 
bodů tak, aby nepřesáhl 40 účastníků. 
 
Prosíme, přikládejte k seznamu postupujících soutěžících rovněž údaj o celkovém počtu 
všech účastníků daného kola a procento úspěšnosti. Je to pro nás důležitý údaj. Děkujeme 



http://www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada 

 

• seznamy žáků postupujících do okresního kola budou zveřejněny na internetové adrese 
http://www.activezdar.cz/vedomostni.htm 

• výsledky soutěže budou zveřejněny po opravení a vyhodnocení prací na výše uvedené 
internetové adrese. 

Doporučená literatura pro 48Doporučená literatura pro 48Doporučená literatura pro 48Doporučená literatura pro 48. ročník DEO:. ročník DEO:. ročník DEO:. ročník DEO: 

školní kolo:  
Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia od různých nakladatelství se 
schválenou doložkou MŠMT 
 
okresní kolo:  
LNĚNIČKOVÁ, J.: České země v době baroka. 1994. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00066-0 
kapitoly: Pouti a procesí (28-29), Lidé na cestách (62-63) 
LNĚNIČKOVÁ, J.: České země v době obrození. 1995. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00375-9 
kapitoly: Po silnicích a kolejích (22-23), Ideál účelnosti (24-25) 
 EFMERTOVÁ, M., C.: České země 1848-1918. 1995. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00323-6 
kapitoly: Železniční tratě (42-43), Automobily a letadla (44-45). 
 + literatura předchozího kola 
 
krajské kolo:  
JIRÁNEK T., LENDEROVÁ M., MACKOVÁ M.: Z dějin české každodennosti. 2009. Praha: 
 Karolinum. ISBN: 978-80-246-3510-1 a další nová vydání. Stránky v kapitolách dle vydání. 
kapitoly: Objev volného času (269-276), Cvičenci a sportsmeni (347-367), Cestování (368-387). 
 + literatura předchozích kol 
 
ústřední kolo: 
 HLAVAČKA M.: Cestování v éře dostavníku. 1996. Praha: Argo. ISBN: 80-7203-015-9 
 + literatura předchozích kol 
 
 

ON-LINE KURZ 
I v letošním roce bude pro postupující soutěžící připraven on-line kurz.  O způsobu 
přihlášení do kurzu budou soutěžící včas informováni. 


