
 

Olympiáda v dějepise 
    52. ročník - 2022/2023 

  p r o p o z i c e 

    
 

„Rozdělený svět a Československo v něm 1945–1992“ 

I. kategorie ZŠ 
je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol,  

3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií 

Téma: Československé dějiny v evropských souvislostech 
 

II. kategorie SŠ 
je určena žákům 1. - 4. ročníků středních škol,  

5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií, a 3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií 

Téma: Československé dějiny v širších evropských a světových souvislostech 
 
 

Termín soutěže: okresní kolo pro obě kategorie 19. ledna 2023 
 

  

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 
do 6. ledna 2023 

po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
https://archiv.activezdar.cz/souteze/ucitel/ 

Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 
 
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.  
 
NEZAPOMEŇTE NA FUNKČNÍ EMAILOVOU ADRESU ŽÁKŮ I UČITELŮ! 
 
Organizátor okresního kola omezí v případě potřeby počet postupujících žáků podle počtu bodů tak, aby 
nepřesáhl 40 účastníků. Po stanovení prezenční listiny okresního kola kontaktuje organizátor postupující 
soutěžící a jejich učitele s organizačními pokyny.  
 
Z hlediska pokynů organizátora se bude okresní kolo odehrávat DISTANČNÍ FORMOU. Je třeba proto zajistit 
přístup k počítači s internetem a dohled pedagogického pracovníka z důvodu transparentnosti soutěže. 
Možné změny jsou po konzultaci s garantem okresního kola. Hodnocení, určení jednoznačného pořadí 
a předání seznamu žáků navržených k postupu do vyššího postupového kola se řídí obecnými pravidly 
soutěže. Výsledky soutěže budou zveřejněny po opravení a vyhodnocení prací na internetové adrese 
organizátora. 

 
 
 
 



 

 
 
 
Místo konání okresního kola:  DISTANČNĚ – TECHNICKY BUDE UPŘESNĚNO PŘED KONÁNÍM 
 
Garant soutěže: 
 Mgr. Pavel Peňáz 
 Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě 
 tel. 603 716 463    email: penaz@gynome.cz  
 
  

Program soutěže:  prezence  8.00–8.30 hod.  
 soutěž 8.30–10.00 hod. (90 minut na práci)  

 
V průběhu všech kol soutěže není povoleno používat dějepisné atlasy, žádnou jinou literaturu, 

učebnice ani mobilní telefony.  
 
 

 
Oficiální propozice a studijní literatura: https://www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada 

 
 
 


