
POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2019: 

 

 • psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma)  

• trojúhelník nebo pravítko  

• kalkulačka (ne v mobilním telefonu)  

• pro část 1) práce s atlasem je možné ve všech kategoriích používat pouze následující typy atlasů: • 

Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 1. dotisk, 184 s. • Školní atlas světa. 

Kartografie Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s. • Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2015, 4. 

dotisk, 3. vydání. 176 s. 

- pro soutěžní kategorie C a D je možné zároveň s atlasy světa používat: • Česká republika: 

školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografe Praha, a. s. 2016, 3. vydání, 3. 

dotisk, 36 s. • Česko: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. 

s., 2018. 4. vydání, 36 s. 

 • pro část 2) písemný test geografických znalostí není přípustné používat jakýkoli atlas. 

 • pro část 3) praktická část:  

 v kategorii A je možné používat pouze atlasy světa uvedené výše v části 1) práce s atlasem 

 v kategorii B je možné používat pouze atlasy světa uvedené výše v části 1) práce s atlasem  

 v kategorii C je možné používat atlasy světa a zároveň atlasy České republiky (Česka) uvedené výše v 

části 1) práce s atlasem 

 v kategorii D není přípustné používat jakýkoliv atlas. 

 

PRŮBĚH KRAJSKÉHO KOLA:  

• Ve všech soutěžních kategoriích se testují 3 typy znalostí a dovedností:  

1) práce s atlasem, 2) písemný test a 3) praktická část. 

 Pro vypracování 1) práce s atlasem je určeno maximálně 60 minut   

       •    Pro vypracování 2) písemného testu geografických znalostí je určeno maximálně 60 minut  

       •    Pro vypracování 3) praktické části je určeno maximálně 60 minut  

 Celkový počet bodů za:   

 1) práci s atlasem je 30,   

2) písemný test geografických znalostí 40,   

3) praktickou část 30.   

Celkem tedy může soutěžící ze všech částí dosáhnout maximálně 100 bodů. 


