
USMERNENIE K REALIZÁCII KVALIFIKAČNÉHO KOLA 
20. ročník IJSO 

školský rok 2022/2023 
 
Komisia Olympiády mladých vedcov (IJSO) a Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejňujú  
usmernenie k realizácii kvalifikačného kola IJSO na účasť na celoštátnom kole IJSO. Usmernenie je 
určené pre školy a účastníkov. Toto usmernenie má za cieľ zrealizovanie kvalifikačného kola dištančnou 
formou.   

 
1) Kvalifikačné kolo pozostáva z dvoch častí: domáceho experimentu a online testu 

 
2) Kvalifikačného kola sa môže zúčastniť každý žiak, ktorý v roku 2023 nedovŕši 16 rokov.  

 
3) Domáci experiment riešia súťažiaci v domácich/školských podmienkach. Zadanie je zverejnené na 

stránke www.ijso.sk v časti kvalifikácia. 
 

4) Odovzdávanie domáceho experimentu: Vypracovaný odpoveďový hárok sa zasiela elektronicky 
na experiment@ijso.sk. Súťažiaci spolu s experimentom vyplní aj prihlasovací formulár na 
https://forms.gle/Pn9YdHuxT8GDR1zv7.  

 
5) Termín odovzdania domáceho experimentu: do 29.3. 2023 

 
6) Online test bude pozostávať z 30 otázok s výberom odpovede, presnejšie 10 z biológie, 10 

z chémie a 10 z fyziky. Náplň otázok nepresiahne sylabus celoštátneho kola IJSO.   
 

7) Termín online testu: 29. 3. 2023 
 
8) Platforma online testu: na www.onlineolympiady.sk 

 
9) Registrácia na online test: Žiaka registruje škola 
 

a) Prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v module „Súťaže“ je potrebné 
vybrať súťaž „Olympiáda mladých vedcov“ v časti „zoznam súťažiacich“ prihlásiť konkrétneho žiaka 
do kvalifikácie na celoštátne kolo (online test). Žiakovi bude vygenerovaný prístupový kód 
potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Súťažný kód môžete poslať žiakovi cez Edupage. Návod k 
registrácii žiakov 
 
b) Ak škola EduPage nepoužíva: 
Po negatívnych skúsenostiach s registráciou žiakov cez externý webový formulár v minulom 
školskom roku sa firma aSc rozhodla poskytnúť základnú verziu EduPage s modulom Súťaže 
ZADARMO aj tým školám, ktoré EduPage nepoužívajú. Okrem registrácie žiakov budú môcť školy 
využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových listín, prihlasovanie žiakov do vyšších kôl 
a podobne.   
Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk.  Obratom dostanete 
informácie ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov. 
 

Registrácia je spustená a žiaka je potrebné registrovať do 27. 3. 2023. 
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10) Priebeh online testu: Samotný test bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak 
zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:15. Čas na 
vypracovanie online testu bude maximálne 180 minút. To znamená, že posledné možné 
odovzdanie odpovedí je o 12:15!  
 

11) Test bude dostupný iba  v slovenskej verzii.  
 

12) Výsledky online testu budú zverejnené spolu s výsledkami domáceho experimentu do 16.4. 2023   

 
13) Postup na celoštátne kolo: Na CK budú pozvaní najlepší riešitelia z celkového poradia, a tí, ktorí 

mali excelentné riešenie online testu alebo domáceho experimentu. Maximálny počet 
postupujúcich je 22, pričom budú pozvaní maximálne 2 z rovnakej školy. 

 
14) Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny pre 

súťažiacich, ktoré budú zverejnené v najbližších dňoch. 
 
15) Úlohy na precvičovanie z minulých školských rokov nájdete na web stránke www.ijso.sk v časti 

Typické úlohy. 

 
 

Prosíme, v čase pred konaním súťaže kvôli možným zmenám, prípadne dodatočným informáciám 
v realizácii jednotlivých kôl POPS, sledujte našu web stránku www.olympiady.sk, kde budú tieto 
informácie v USMERNENÍ vždy aktualizované. 
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