
KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY  

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

21. ročník 

KATEGORIE A, B, C, D  
 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

krajské kolo zeměpisné olympiády pro Jihomoravský kraj, kategorie A až D proběhne 

20. března 2019 na katedře geografie Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, učebna RUV. 

 

Prezence: 8.00 – 8.50 hod. na učebně RUV, Poříčí 7, suterén (bude značeno). 

Vlastní soutěž: cca 9.00 – 12.00 hod. 

Cestovatelská přednáška: 12.00–13.30 

Předpokládané vyhlášení výsledků: 13.30 hod.  

 

Žáky je nutné přihlásit elektronicky prostřednictvím portálu https://www.chces-

soutezit.cz/. 

Postupový klíč: Do krajského kola postupuji ve všech kategoriích první dva nejúspěšnější 

řešitelé z okresního kola. Organizátor má právo nominovat i další soutěžící dle propozic 

soutěže. 

 

Krajské kolo bude obsahovat úkoly pro práci s atlasem, bez atlasu a praktické činnosti.  

Povolené vybavení pro soutěž:  

 psací potřeby – tužka, propiska, minimálně dvě barvy (pastelka, fix) 

 pravítko, trojúhelník, úhloměr 

 kalkulačka (žádné jiné elektronické zařízení) 

 atlasy z řady nakladatelství Kartografie Praha, a. s. – viz propozice soutěže 

 

Soutěž „O nejlepší mapu na geografické téma“: Každý účastník krajského kola 
Zeměpisné olympiády kategorie C a D se může soutěže zúčastnit odevzdáním 
vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma v den konání krajského 
kola krajské komisi. Bližší informace v propozicích soutěže. 

 

Propozice soutěže: http://www.zemepisnaolympiada.cz/_soubory/_aktuality/154.pdf  

 

Občerstvení pro soutěžící bude zajištěno (obvykle ve formě oplatky a pití) 

V kategorii C a D postupuje od národního kola, které se koná 25. a 26. 4. 2019 v Praze, vítěz (1. místo) – spolu s ním 
postupuje dalších 10 úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v krajských kolech ZO (v souhrnu za všechny 
kraje Česka v příslušné soutěžní kategorii) – seznam postupujících soutěžících bude zveřejněn na webové stránce 
www.zemepisnaolympiada.cz, podrobné výsledky za Jihomoravský kraj budou dostupné na webu 
http://katedry.ped.muni.cz/geografie/odkazy/zemepisna-olympiada 

 

V Brně dne 11. 3. 2019 

Hana Svobodová, Radek Durna, Kateřina Brabcová 

organizátoři krajského kola ZO v Jihomoravském kraji 
kontakt: k.brabcova@ped.muni.cz, 549 49 3532, hsvobodova@ped.muni.cz, 774 576 370 
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