
 
 

Propozice k okresnímu kolu Zeměpisné olympiády – kategorie A, B, C, D 

2016/2017 

 

 

Školní kolo – proběhne do konce ledna 2016 (školní kola si vyučující organizují sami. 

Soutěžní úlohy, témata a způsob práce jsou plně v jejich režii) 

 

Okresní kolo 

 

Termín konání:  17. 02. 2017  

Místo konání:   SVČ Krnov, Dobrovského 16 

Prezence:   08:00 – 08:45 hodin 

Začátek soutěže:  09:00 hod. 

Předpokládaný konec: 14:00 hod. 

 

S sebou: psací potřeby (propisovací tužka, pastelky minimálně dvou barev) 

úhloměr, pravítko, trojúhelník 

kalkulačka  

svačinu, přezůvky,  

Školní atlas světa od Kartografie Praha, a.s. 

 

Přihlášky zasílejte: - do 10. 02. 2017 

 

na e-mail: msmt@svckrnov.cz, 
 

nebo na adresu: Ing. Marcela Skopalová, SVČ Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov  

 

- přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, adresa školy, kategorii, jméno vyučujícího, 

  počet soutěžících ve školním kole 

 

Do okresního kola do kategorie A, B, C postupuje ze školního kola 1 soutěžící, do 

kategorie D postupuji ze školního kola max. 2 soutěžící. 

 

 



 
Časový harmonogram 

 

Okresní kolo – 17. 02. 2017 

Krajské kolo – 22. 3. 2017 

Celostátní kolo – 24. a 25. 4. 2017 (pouze pro kategorie C a D) 

 

 

Doporučené (povolené) vybavení  

 psací potřeby – tužka, propiska, pastelky minimálně dvě barvy  

 pravítko, trojúhelník, úhloměr 

 kalkulačka (žádné jiné elektronické zařízení – ne kalkulačka v mobilu!) 

 pro části „s atlasem“ a „praktická část (projekt)“ atlasy z řady nakladatelství 

Kartografie Praha, a.s. 

 Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2015, 4. dotisk, 3. vydání (a všechna 

předchozí vydání). 176 s. ISBN 978-80-7393-074-5 

(nebo jeho starší vydání) 

 Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2007. 2. vydání. 175 s. ISBN 978-

80-7011-925-9 

(nebo) 

 Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2011, 3. vydání. 176 s. ISBN 978-

80-7393-074-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Struktura 

 

Zeměpisná olympiáda je vypsána pro následující kategorie: 

A (6. ročník ZŠ a 1. ročník (prima) osmiletých gymnázií) 

 

B (7. ročník ZŠ a 2. ročník (sekunda) osmiletých gymnázií) 

 

C (8. a 9. ročník ZŠ a 3. + 4. ročník (tercie a kvarta) osmiletých gymnázií) a 1. + 2. Ročník 

šestiletých gymnázií 

 

D (1. až 4. ročník středních škol, 1. až 4. ročník prima + sekunda SŠ, 5. až 8. ročník 

osmiletých gymnázií (kvinta až oktáva) a 3. až 6. ročník šestiletých gymnázií.) 

 

Poznámka: Struktura soutěže zůstává oproti minulým ročníkům nezměněna 

 

 

 

 

 

Tematické zaměření soutěže 

 

Ústřední komise ZO se snaží v maximální možné míře přihlédnout k volbě takového 

tematického zaměření úloh, které respektuje nejčastější vzdělávací obsah jednotlivých ročníků 

školního zeměpisu/geografie, ačkoli je to při stávajících možnostech a odlišnostech ŠVP 

různých škol problematické. Ústřední komise ZO bere rovněž v úvahu zájem soutěžících o 

obor. Proto je zaměření úloh širší, nad rámec běžné školní výuky, vždy však úměrné věku 

soutěžících. Důraz je kladen na dovednosti analýzy a syntézy poznatků, vysvětlení a 

pochopení problémů – dávání do souvislostí, nikoli ověření pouhého memorování. 

Dominantní tematické zaměření úloh se vztahuje pouze na úlohy testu geografických znalostí, 

případně úlohy praktické části. Práce s atlasem či mapou jimi není limitována, jelikož se jedná 

o práci se zdrojem informací. 

 

 

 

 

 



 
Kategorie A 

okresní kolo - kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie 

krajské - kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie 

             - vlastivěda Česka 

 

Kategorie B 

okresní kolo - kartografie, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie 

                     - Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika 

krajské - kartografie, fyzická geografie; obecná sociální geografie 

             - Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, Asie 

 

Kategorie C 

okresní kolo - kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie 

                      - Evropa 

 krajské - obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie 

              - Evropa, Česko 

 ústřední - kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie, 

rozvojové problémy, krajina a životní prostředí 

                 - Evropa, Evropská unie, Česko 

                 - terénní cvičení, praktické aplikace geografie 

 

Kategorie D 

okresní kolo - kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, obecná sociální 

geografie 

                       - regionální geografie 

 krajské- - kartografie, obecná fyzická geografie, krajina a životní prostředí, obecná sociální 

geografie 

                - regionální geografie 

 ústřední - kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie, 

rozvojové problémy, krajina a životní prostředí 

                 - regionální geografie 

                  - terénní cvičení, praktické aplikace geografie 

 

 

 



 
 

Postupový klíč 

 

Ze školního do okresního kola – kategorie A, B, C – 1 soutěžící, kat D – 2 soutěžící ze školy 

z okresního do krajského kola – z každé kategorie postupují první dva 

z krajského do celostátního kola – z každé kategorie postupuje pouze vítěz 

 

. 

Z okresního do krajského kola – z každé kategorie postupují první dva 

Z každé kategorie z každého okresu postupují automaticky první dva plus záleží na krajské 

komisi, zda přijme do soutěže další soutěžící. Má možnost sestavit pro každou kategorii 

pořadový žebříček řešitelů napříč okresy ve svém kraji a vzít například jednoho, dva atd. další 

soutěžící podle pořadí. Nejvyšší počet dále přizvaných soutěžících ale nesmí překročit počet 

okresů v kraji. 

Z krajského do celostátního kola  

V kategorii C a D (jiné kategorie do celostátního kola nepostupují) postupuje z každého kraje 

automaticky vítěz + 10 dalších nejlepších soutěžících z celého Česka vybraných podle 

celkového žebříčku pořadí sestaveného za všechny kraje (v celostátním kole tak soutěží 48 

soutěžících = 14 C + 10 C + 14 D + 10 D 

 

 

S organizačními dotazy se můžete obracet na organizátora předmětových soutěží MŠMT –  

 

 

Ing. Marcela Skopalová, DiS. 

referent soutěží MŠMT 

Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

E-mail: msmt@svckrnov.cz 

Tel.: 774 055 213, 554 614 690 
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