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Pozvánka 
Krajské centrum voľného času v Trenčíne a krajská komisia MO Vás pozývajú na krajské kolo 
súťaže Matematická olympiáda kategórie B, C, ktoré sa bude konať  v zmysle Usmernenia ku KK 
MO B, C 71.roč., 2021/2022  5. apríla 2022.   
Do krajského kola sú pozvaní žiaci Vašej školy: 

 
 

Program: 
08:30 – 12:30  riešenie úloh (4 hodiny čistého času) 
 
 

Organizačné pokyny: 
OTP, Usmernenie ku krajskému kolu Matematickej olympiády kategórie B, C 71.roč. školský rok 2021/2022  
a Pokyny pre súťažiacich nájdete na stránke www.olympiady.sk/  
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Zdravím, vážení kolegovia. 

  
       Zvažovali sme, aká bude najlepšia forma krajského kola, vzhľadom na 

aktuálnu situáciu. 
Keďže školy fungujú viac-menej normálne, padlo rozhodnutie, že KK MO 

kategórií B, C bude prebiehať rovnako, ako prebiehalo KK MO kategórie A. To 
znamená, že všetci úspešní riešitelia školského kola budú riešiť úlohy 

krajského kola na svojej škole. 

Dozorom pri riešiteľoch musí byť poverený nematematik, najlepšie učiteľ 
humanitných predmetov. 

       Krajské kolo MO kategórií B,C sa koná v utorok 5. apríla 2022 od 8:30 
do 12:30.  

Súťažiaci teda majú na riešenie úloh 4 hodiny čistého času. 
Za každú úlohu môže súťažiaci zı́skať 6 bodov. Úspešným riešiteľom je ten 

žiak, ktorý zı́ska 10 alebo viac bodov. 
       Počas súťaže môžu žiaci používať písacie a rysovacie pomôcky. 

Nie je dovolené použiť kalkulačky ani žiadne iné elektronické prı́stroje 
a žiadne pı́somné materiály! 

V prílohe máte hlavičkový papier na riešenie jednotlivých úloh KK, ktorý 
vytlačíte a pred súťažou rozdáte žiakom, aby ich čitateľne vyplnili. 

      Zadania úloh krajského kola dostanete v utorok ráno v čase približne  
8:15, aby ste ich mohli pre riešiteľov vytlačiť tak, aby mohli o 8:30 začať 

riešiť.  

Po uplynutí stanoveného času, teda o 12:30, oskenujete riešenia (čistopisy aj 
koncepty) a do 13:00 pošlete na adresu maria.bendova@gmail.com   . 

Prosím o dodržanie stanoveného času. 
Práce zaslané po 13:00 nebudú vyhodnotené ! 

 
Originály riešení odošlete poštou (alebo osobne doručíte) na adresu: 

Mgr. Mária Bendová 

SG FUTURUM 

Školská 66 

911 05 Trenčín 

  
Ak by ste mali nejaké otázky, zavolajte na číslo: 0903 359 424 
 

S pozdravom 

Mgr. Mária Bendová,  

predsedníčka krajskej komisie MO 
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