
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – KATEGORIE Z 
 

69. ročník – školní rok 2019/2020 

 
Organizace MO v okrese Jihlava 

 
Zadání úloh: 
Leták i zadání pro kategorie Z5 – Z9 najdete na internetové adrese: 
www. http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/69-rocnik-19-20 
 
Zadání a komentáře k příkladům ve formátu Pdf najdete v příloze. 
V okresním kole budou žáci: 

� kategorie Z9 budou řešit samostatně v průběhu 4 hodin 4 soutěžní úlohy. 
� kategorii Z6 až Z8 budou samostatně řešit 3 úlohy v průběhu 2 hodin 
� kategorie Z5 budou samostatně řešit 3 úlohy v průběhu 90 minut. 

 
KATEGORIE Z9, Z5: 
okresní kolo bude uspořádáno ve středu 29. ledna 2020 na ZŠ Jihlava, Seifertova. 
Z9: od 8.30 do 12:30 hodin; od 12.45 do 13.30 seznámení s možnými řešeními zadaných úloh 
Z5: od 8.45 hodin do 10.15 hodin  
Přihlášku (v příloze e-mailu) s ohodnocenými úlohami zasílejte nejpozději do 20. ledna 2020 na adresu: 

Mgr. Zdeňka OBRDLÍKOVÁ, ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, 586 01 Jihlava 
tel. 565 598 153, e-mail: obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz 

 
 
KATEGORIE Z 6, 7, 8: 
okresní kolo pro všechny tři kategorie se uskuteční 
v úterý 7. dubna 2020 od 8.15 hodin na ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava 
od 10.45 do 11.30 seznámení s možnými řešeními zadaných úloh 
Přihlášku pro všechny tři kategorie (v příloze e-mailu) a  ohodnocené úlohy zasílejte nejpozději  
do 30. března 2020 na adresu: 

Mgr. Josef SOVA, ZŠ Jihlava, Kollárova  
e-mail: sova@zskol.ji.cz 

 
Do okresního kola MO kategorií Z6 – 9 může postoupit přibližně tolik žáků, kolik je na škole 

paralelních tříd v ročníku. Pokud však bude úspěšných řešitelů úloh 1. kola více, můžete je přihlásit 
po dohodě s garantem. 
Tým, který připravuje zadání úloh, žádá všechny učitele, aby více využívali všechny tři stupně 
hodnocení úloh školního kola kvůli lepšímu rozlišení úspěšnosti řešitelů.  
Stupnice k hodnocení 1 – výborně, 2 – dobře, 3 – nevyhovuje.  
 
Prosíme o dodržování pravidel vypracování úloh na samostatném papíře, s hlavičkou a komentáři. 
K opraveným úlohám přiložte přihlášku - seznam přihlášených žáků v jednotlivých kategoriích 
s hodnocením. Do kontaktů uvádějte pouze oficiální (ne soukromý) e-mail. 
Oskenované ohodnocené úlohy žáků z I. kola můžete zaslat s přihláškou elektronicky.  
Žádáme vás o dodržení termínů přihlášek. Pokud vám přihláška nebude potvrzena, prosím, zašlete ji 
ještě jednou nebo nechejte vzkaz na telefonu. Děkuji. 
 

Výsledková listina bude zaslána na vedení škol, které žáky do soutěže nominovaly. 
Kontakt pro komunikaci: obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz ; tel.: 565 598 153; mob.: 605 239 536  
      

Přejeme vám i vašim žákům hodně úspěchů a děkujeme za spolupráci. 
 
         Mgr. Zdeňka Obrdlíková  

        za okresní komisi MO 
 
V Jihlavě 21. října 2019 


