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Propozície 

obvodného kola 5. ročníka Dejepisnej olympiády  

 
Vyhlasovateľ súťaže       :   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Odborný garant súťaže  :   Historický ústav SAV prostredníctvom Slovenskej komisie DO 
Organizátor OK              :   Centrum voľného času Elán  Ružomberok, oddelenie kultúry a estetiky 
 
Názov                               :    DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
Termín                             :    5. februára 2013 /utorok/  o 8.30 hod. 
Prezentácia                      :    7.30 – 8.00 hod. 
Miesto                :    ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok 
 
Kategórie                         :    C   žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty osemročných gymnázií 
                                               D   žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie osemročných gymnázií 
                                               E   žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy osemročných gymnázií 
                                               F   žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy osemročných gymnázií 
 
Podmienky                      :   Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 14.12.2012. 
                                              Do obvodného kola postupujú žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach    
                                              školského kola v každej kategórii.   
 
Príprava na OK              :   Podľa metodicko – organizačných pokynov a pokynov pre prípravu súťažiacich. 
                                              Testy z regionálnej histórie vypracuje predseda komisie OK Dejepisnej olympiády 
                                              PhDr. Karol Dzuriak. Bude zameraný na historické pamiatky a materiálnu             
                                              Kultúru Liptova. V prípade nedostupnosti literatúry je Vám k dispozícii                                                                      
                                              v Liptovskom múzeu Ružomberok. 
 
 Hodnotenie OK              :   Najúspešnejší v každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami. 
                                               Do krajského kola postupujú žiaci kateg. C, D, E, ktoré sa uskutoční 4. 4. 2013.   
                                                
Prihlášky                          :   Prihlášky do OK, výsledkové listiny a vyhodnotenie ŠK zasielajte na adresu CVČ  
                                               Elán najneskôr do 20.12.2012.                                                                                                                                                                                              
                                               Na základe  prihlášky budú súťažiacim zaslané pozvánky do OK.                   
                             
Poznámka                        :   Cestovné, diplomy a ceny hradí organizátor obvodného kola.                                              
                                               Metodicko – organizačné pokyny, Organizačný poriadok DO a ostatné tlačivá súvisiace  
                                               so školským kolom DO nájdete na stránke www. olympiády.sk  v sekcii DO. 
 
Prílohy                              :   Odporúčaná literatúra na testy z regionálnej histórie Liptova.                                              
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Odporúčaná literatúra na testy z regionálnej histórie Liptova. 

Dejepisná olympiáda – 5. ročník 

 

Zameranie regionálnej histórie : 

HISTORICKÉ PAMIATKY A MATERIÁLNA KULTÚRA LIPTOVA 

Pri príprave žiakov na OK je potrebné zamerať sa na obrázky, treba pracovať s ilustráciami pamiatok 

z Liptova. Budú zaradené aj v teste. Otázky v teste budú zostavované jednoduchšou hravou formou. 
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