17. ročník EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
Praha, 21. – 22.10.2011, pražské krajské kolo

Soutěžní řád
1. Tento Soutěžní řád vychází z propozic 17. ročníku celostátní soutěže Ekologická olympiáda (viz
www.smop.cz/eo).
2. U vstupní prezence si každý soutěžní tým vylosuje svůj název, pod kterým bude nadále vystupovat.
3. Soutěž se skládá ze 4 rovnocenných částí (test 1, test 2, praktická část, prezentace + obhajoba), kdy je
v každé možno získat 0 až 40 bodů.
4. U každé části se započítává získané bodové hodnocení.
Test 1, vědomostní test: Celkem 0 až 40 bodů. 1 bod za každou správně označenou odpověď. Písemná forma
otázek a odpovědí varianty a)b)c)d) – vždy pouze jedna správná možnost odpovědi. Za správnou odpověď je
považována jedna zakroužkovaná varianta. Jinak označená odpověď, či nejednoznačné označení, či označení
více odpovědí je považováno za nezodpovězení otázky.
Test 2, poznávací test: Celkem 0 až 40 bodů. 1 bod za každou správně zodpovězenou otázku. Odpovídá se
písemnou formou na rozdané formuláře. Otázky jsou promítány v prezentacích nebo jsou uvedeny u
posílaných přírodnin. V části písemné odpovědi, v části odpovědi a)b)c)d) – vždy jedna správná možnost
odpovědi. Za správnou odpověď je považována jedna celá odpověď či jedna zakroužkovaná varianta. Jinak
označená odpověď, či nejednoznačné označení (zodpovězení), či označení více odpovědí je považováno za
nezodpovězení otázky.
Praktická část: 0 (při neodevzdání) až 40 bodů (při maximálním kladném hodnocení odborníků). Bodový zisk
je čtyřnásobkem průměru hodnocení odborníků. Každý z nich hodnotí odevzdanou práci 1 až 10 body.
Výsledek je matematicky zaokrouhlen na celé číslo.
Prezentace + obhajoba: 0 (při neprezentování) až 40 bodů (při maximálním kladném hodnocení odborníků).
Bodový zisk je čtyřnásobkem průměru hodnocení odborníků. Každý z nich hodnotí odevzdanou práci 1 až 10
body. Výsledek je matematicky zaokrouhlen na celé číslo.
5. Celkové pořadí je určeno součtem získaných bodů z jednotlivých dílčích částí.
6. V případě rovnosti bodů na 1. místě bude vítěz krajského kola určen součtem bodů v částech „test 1 +
test 2 + praktická část“, v případě pokračující rovnosti bodů pak součtem bodů v částech „test 1 +
praktická část“, v případě trvající rovnosti bodů bude vítěz určen losem.
7. Veškeré připomínky a protesty v písemné podobě osobně přijímá do 15 min. po skončení každé ze
samostatně hodnocených částí ředitel krajského kola, který po poradě stanoví řešení (obsahem musí
být: kdo připomínku či protest podává a přesně popsaný předmět problému).

V Praze dne 16.10.2011

Radek Borovička
ředitel krajského kola

