Často
kladenédotazy

●

CojeLogickáolympiáda?
Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný
a kreativnípřístup,pořádanáMensouČeskérepubliky.

●

Komu
jesoutěžurčena?
Soutěž je určena všem žákům a studentům českých mateřských, základních a středních škol.
Studentům zahraničních škol umožnujeme účast v nominačním kole. Maximální věk studenta je
omezen na 20 let a rozhodující pro účast v soutěži je staří k začátku školního roku, soutěžit tedy
mohoujendětiastudentinarozenípo1.9.1997.

●

V jakýchkategoriíchsesoutěží?
KategorieMŠ:dětipředškolníhověku
KategorieA1:žáciprvníhoročníkuzákladníchškol(1.třída)
KategorieA:žáciprvníhostupnězákladníchškol(2.–5.třída)
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých
gymnázií)
Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4
ročníkystudia.SoutěžesemohouzúčastnitpouzestudentidenníhostudiaSŠ.

●

Jakmohouv jednévěkovékategoriisoutěžitdruháciapáťáci?
Zadání testů pro kategorii A je převáženě koncipováno pro žáky 4. a 5. ročníků. Protože je ale
spousta velmi šikovných dětí i v nižších ročnících, kteří si chtějí test vyzkoušet, ať už jen ze
zvědavosti nebo protože je motivuje starší sourozenec, umožňujeme soutěžit v této kategorii i
dětem
mladším.
Velmi důležitá je pro nás v tomto směru spolupráce rodiče či učitele, kteří mladším dětem vysvětlí,
že Logická olympiáda je těžší soutěž, že je odlišná od všech ostatních testů, které znají ze školy,
že soutěží v jedné kategorii se staršími dětmi a pravděpodobně nebudou znát odpovědi na
všechny otázky, ale že je to vzhledem k jejich věku přirozené. Že i oni budou za dva tři roky v páté
třídě
a
budoumítvýhodu.
Máme také zkušenost, že děti, které s námi soutěží od druhé třídy, byť zatím s menšími úspěchy,
jsou
pakve4.nebo5.tříděúspěšnějšínežtyděti,kterés námizačalysoutěžitažjakopáťáci.

●

Mohu
svémudítětipřitestupomáhat?
Samozřejmě, asistence rodiče nebo učitele je zvláště u mladších dětí důležitá. Ne v tom smyslu,
aby rodiče a učitelé svým dětem/žákům odpovědi rovnou diktovali, ale spíše proto, aby své děti
motivovaliahlavněpovzbudili.
Spousta dětí se setkává s principem testu poprvé, je jim tedy potřeba vysvětlit, že když neví
odpověď na první otázku, musí pokračovat na druhou otázku, na třetí, nejdříve odpovědět tam,
kde
odpověďznajíak nezodpovězenýmotázkámsevracet.
Je velmi nerozumné posadit druháka či třeťáka k našemu testu bez úvodních informací a
povzbuzení, protože naše otázky jsou opravdu těžké a takové dítě je pak nemile překvapeno,
pláče
asamozřejmědodalšíchletztrácímotivaci.

●

Nejsemsistálejistá/ý,jestlimámsvédítěpřihlásit…
Prosím, kontaktujte nás na emailu: info@logickaolympiada.cz nebo na telefonních číslech, která
jsou
nanašemwebuaktuálněuvedená.VšeVámrádivysvětlímeaporadíme.

●

Jaksoutěžprobíhá?
Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech. Pro kategorii MŠ a A1 probíhá
soutěž jednokolově (základní kolo) a výstupem bude informace o umístění/pořadí, u vybraných
okresů budou pro nejlepší z kategorie MŠ v daném okrese organizována partnerem soutěže
prezenčníokresníkola.
Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách,
zkrátka
kdekolivkdejepřipojeníkinternetu.
Základníkolopro:
kategoriiA:žáciprvníhostupněZŠ
proběhnevednech1.–7.října2017,
kategoriiB:žácidruhéhostupněZŠproběhnevednech8.–14.října2017,
kategoriiC:studentiSŠproběhnevednech15.–21.října2017
kategoriiMŠ:dětipředškolníhověkuproběhnevednech22.–28.října2017
kategoriiA1:žáciprvnítřídyZŠproběhnevednech22.–28.října2017
Okresní kola pro kategorii MŠ se uskuteční v pondělí 13. listopadu 2017 ve vybraných
městech.
Krajská kola pro kategorie A, B a C se uskuteční v pátek 3. listopadu 2017 v krajských
městechanejúspěšnějšířešitelépostoupídocelorepublikovéhofinále,kterésebudekonat
27.
listopadu2017vMíčovněPražskéhohradu.

Registrace:
●

Jepotřebaseregistrovat?
Ano,
bezregistraceneníúčastv soutěžimožná.On-linetestzákladníhokolajepřístupnýpouze
skrze
uživatelskýprofilkaždéhosoutěžícího.Registrujetesev záložceVstupdosoutěže,kde
kliknetenaChcisezaregistrovatavyplněnímosobníchúdajů-email,jméno,škola,třída,
kategorie,případněnepovinněadresaatelefon.Rodičedětímladších15letpoprosímeio
souhlasspoužitímosobníchúdajůdětíproúčelysoutěže.

●

Soutěžíms vámiužpodruhé,musímseregistrovatznovu?
Ano, pro každý ročník je potřeba nová registrace. Důvod je ten, že naprostá většina dětí mění
kategorii,ročník,někteřítakéškoluneboibydlištěasoutěžíjižzajinýkraj.

●

Dokdyjetřebasezaregistrovat?
Registraceproročník2017budemožnáod1.8.2017do30.9.2017.

●

Nestihl/ajsemregistraci.Můžu
seregistrovatdodatečně?
Ne, dodatečné registrace nejsou bohužel možné. Můžete se ale přihlásit do našeho seznamu
zájemcůainformaciopříštímročníkůtakodnásdostanetev předstihu.

●

Registroval/ajsemseomylem
meziučitele.Můžusoutěžit?
Po registraci do databáze učitelů Vám přijde email se zcela jasnou informací o tom, že jste
registrován/a mezi učitele a že je to špatně. Pokud se nám ozvete do 30. 9. 2017, Vaši registraci
učitele
smažemeaumožnímeVámregistracinovoumezisoutěžící.
Pokud se nám ozvete až po ukončení registrací, Vaši registraci učitele smažeme, ale nebudete se
moct
registrovatmezisoutěžící.
S registracíučitelenemůžetesoutěžit.

●

Mám2,3nebovícedětí.Můžu
jeregistrovatnajedenemail?
Ne, bohužel to není možné. Každý soutěžící si totiž vytváří svůj vlastní soutěžní profil ve své
soutěžníkategoriiaemailjejedinečnýmrozlišovacímúdajem.

●

Cojetopřihlašovacíjméno?
Přihlašovací jméno je Váš e-mail. E-mailem se budete po celou dobu přihlašovat do svého profilu
(uživatelského účtu). Prosím, e-mail a heslo si dobře zapamatujte, budete jej potřebovat pro
přístupdosvéhoprofilupoceloudobutrvánísoutěže!

●

Jsouvšechnyregistračníúdajepovinné?
Ano, jsou. Tyto údaje jsou potřeba pro rozlišení například při shodě jmen a také pro případnou
kontrolu. Pouze adresa a telefon jsou nepovinné, avšak v případě jakýchkoliv problémů usnadňují
komunikaci, proto doporučujeme je uvádět také. V případě dětí je dobré uvést telefon rodiče či
učitele.

●

Jepovinnýsouhlaszákonnéhozástupces registrací?
Ano,
u
žákůastudentůmladších15letjepovinný.

●

Jakouemailovouadresumajísoutěžícízadat,jestližedosudemailnemají?
Pro registraci je nutné, aby měl každý soutěžící vlastní emailovou adresu, kam mu budou zaslány
jeho přihlašovací údaje. Samozřejmě, že může použít i email rodičů. Pokud emailovou schránku
nemá, je možné ji jednoduše založit na některém ze serverů, např. www.seznam.cz. Po založení
nové emailové adresy je ale nutné, nejdříve tuto adresu aktivovat, do emailu se přihlásit a třeba
poslat
emailkamarádovi.Ažpotéses níregistrujte.

●

Je možné u registrace dětí z jedné školy zadat jen jedno kontaktní telefonní číslo a
jedenemailzdůvodusnadnějšíregistraceapřístupu?
Každý soutěžící musí mít vlastní uživatelský profil, protože pouze v něm může vyplnit on-line test
základního kola. Proto musí mít každý žák vlastní email. Kontaktní telefonní číslo lze použít
stejné
provícesoutěžících.

●

Po potvrzení registrace mi systém automaticky vygeneruje heslo hned nebo přijde
sezpožděním?
Systém generuje heslo automaticky a údaje posílá na zadanou emailovou adresu během několika
minut. Může se však stát, že tato zpráva je zachycena spamovým filtrem (tzv. nevyžádaná pošta),
takže
v případě,žejsteemailneobdrželi,jenutnésepodívatitam.Jetřebatéžověřit,
zda má schránka dostatečnou kapacitu a není plná či zda je opravdu aktivní (tj. hlavně u nově
založeného emailu už do něj bylo minimálně jedenkrát vstoupeno). Pokud příslušný e-mail není
ani ve spamové složce, je možné vygenerovat si heslo samostatně použitím formuláře na:
http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pre_ziakov/zapomenute_heslo/
Je také možné, že se vyskytl jiný problém (např. chyba v emailu, který tak neexistuje), a proto je
vhodné se registrovat včas, s dostatečným předstihem, aby bylo možné případné problémy včas
vyřešit.
Nevytvářejtesidalšíadalšíregistrace,kontaktujtenás.

●

Nejde
misepřihlásit,přestožeheslojsemobdržel/a?
Zkontrolujte,zdaheslonekopírujete
napříklads mezeroupřednebozaheslem.Doporučujeme
raději
heslopřepsat.Případněsivyžádejtenovéheslopoužitímformulářena:
http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pre_ziakov/zapomenute_heslo/

●

Jemožnépřihlásitdosoutěžežáka,anižbybylazaregistrovánajehoškola?
Ano,
jetomožné.Žákmůžesoutěžit,anižbybylajehoškolazaregistrována.

●

Přestože jsme dělali registraci žáků ve škole společně, někteří se zřejmě
zaregistrovali ještě doma, jelikož v seznamu jsou někteří 2krát. Nebudou
vyloučeni?
Vícenásobné registrace znepřehledňují systém a přidávají práci administrátorům. Systém takové
registrace vyhledává a je nutná jejich následná kontrola, není to ale důvod k vyloučení ze
soutěže. Jestliže však soutěžící absolvuje test vícekrát, je to porušení pravidel soutěže a to už
důvodemk vyloučeníje.

●

Mohupřebytečnéregistracežákůzeseznamuvyjmout?Jakmámpostupovat?
Toto mohou udělat jen administrátoři. Prosím označte registrace žáků, které chcete smazat
příznakem„smazat“aadministrátorjevymaže.

●

Jenutnépotvrzovatžákyškoly?
Ano,
poprosímeVásopotvrzenívšechregistrovanýchžákůzVašíškoly.Ověřenípravostižáků
je
jednozmnohaopatření,jaksnížit
rizikopřípadnýchpodvodůvzákladnímkole.Užáků,kteří
postoupilidokrajskýchkolanejsoupotvrzeni,musíkoordinátořikrajskýchkolověřovatpravost
údajů.
Velminámtedypomůžete,pokudpotvrdítevšechnysvoježáky.Vyjeznáte,proVásje
to
snadné.

Změnyúdajů:
●

Chtěl jsem se zaregistrovat jako žák, ale jsem zřejmě zaregistrován jako učitel. Jde
tospravit?
Ano, je třeba napsat na info@logickaolympiada.cz e-mail se žádostí o vymazání registrace
z důvodu omylu (z emailové adresy, která byla zadána při registraci). Chybná registrace bude
vymazánaabudemožnéseznovuzaregistrovatjakožák.

●

Načetla se mi pod mé jméno špatná škola – jiná, než jsem vybral. Jak to mohu
změnit?
Jak postupovat v případě, kdy byl žák při registraci omylem zaregistrován do jiné
školy?

Je třeba napsat nám na info@logickaolympiada.cz e-mail se žádostí o změnu školy z důvodu
omylu
s uvedenímsprávnéškolyamypříslušnýúdajopravíme.

●

Jakzměnímnázevnašíškoly?
Napište nám žádost o změnu názvu školy na info@logickaolympiada.cz a my následně tento
název
upravíme.

●

Žákzadalpřiregistracišpatnýemail.Jemožnétonějaknapravit?
Je třeba napsat na info@logickaolympiada.cz e-mail se žádostí o změnu emailové adresy
z důvoduomylus uvedenímsprávnéadresyamytentoúdajopravíme.

●

Mohu si změnit heslo? Lze změnit systémem mi přidělené heslo tak, aby bylo pro
registracižákůjednodušší?
Poprvé je heslo vygenerováno systémem, avšak po přihlášení je možné si jej v uživatelském
profilu
změnitvkolonce"změnitméregistračníúdaje“.

●

Zaregistrovaljsemseamámvesvémjméněpřeklep.Jemožnáoprava?
Opravu
jménajemožnévykonatpopřihlášenísevkolonce"změnitméregistračníúdaje".

Testy:
●

Je test časově omezen? Jak dlouho mohou soutěžící vyplňovat test? Lze test
naplánovatna45minutovouhodinu?
Délka testu je 15 – 20 minut (kategorie MŠ, A1), 30 minut (kategorie A, B) nebo 35 minut (kat. C),

takže
je
možnéjejřešitběhemjedné
vyučovacíhodiny.

●

Jakbudeprobíhaton-linetestzákladníhokola?
Podrobnépokynyobdržísoutěžícíiškolytěsněpředzačátkemzákladníhokola.Provypracování
online
testuzákladníhokolasesoutěžícímusípřihlásitdosvéhouživatelskéhoúčtu.Potom
kliknou
natlačítko"vypracovattest".Zobrazísejimúvodnítextsinstrukcemi,najehožkonci
najdou
dalšítlačítko"vypracovattest".Kliknutímnanějotevřouoknostestem.Všechnazadání
budou
zobrazovanájakoobrázky,dětibudouvybíratodpověďznabídnutýchmožností,vždyje
jen
jedinásprávnáodpověď.Odpověďsevybírákliknutímmyšiamodřeseorámuje.Pokudse
vybranéodpovědinerámují,pakzmáčkněteklávesuF5.

●

DozvědísestudentipovyplněnítestupřibližněsvůjIQ?
Cílem soutěže není změřit IQ soutěžících a samotný test nepoužívá standardní úlohy oficiálního
IQ testu Mensy ČR. Žáci soutěží s ostatními studenty a výsledkem je tedy jejich umístění v
porovnánís ostatními.

●

Jsoutestyrozdělenypodlevěkudětí?
Věk soutěžících se v rámci dané kategorie nezohledňuje. Starší účastníci v dané kategorii jsou
tedy ve výhodě, ale ze zkušenosti z minulých let víme, že někteří mladší soutěžící mohou starším
žákům konkurovat. Navíc věříme, že i pro mladší žáky bude soutěž zajímavá a podnětná
zkušenost,jížnavícmohouzúročitv následujícíchročnícíchsoutěže.

●

Musíbýton-linetestvyplněnveškole?
On-line test základního kola soutěže mohou soutěžící vyplnit odkudkoliv, kde mají přístup
k internetu, tedy nejen ve škole, ale i doma nebo v knihovně, kdykoliv v době trvání základního
kola.

●

Může se učitel ze "cvičných" důvodů také zúčastnit olympiády? Může řešit zadání
současněsžáky?
Bohužel,učitelésesoutěžezúčastnitnemohou.Nelzeseregistrovatjaksi"mimosoutěž".

●

Uvidí někdy vyučující test a správné odpovědi? Bude zveřejněno zadání
soutěžníhotestuasprávnéodpovědi?
Na
stráncehttp://www.logickaolympiada.cz/ukazky/semůžetepodívatnaukázkylogickýchúloh.
Bohužel podle pravidel soutěže neposkytujeme nikomu soutěžní zadání ani řešení. Cílem naší
soutěže Logická olympiáda je nabídnou žákům a studentům soutěž, kde nerozhodují znalosti
naučené ve škole (jako u jiných olympiád), ale prosté logické uvažování, schopnost samostatného
uvažování a pohotového rozhodování, proto nechceme, aby se žáci tyto úlohy a jejich řešení učili
zpaměti.
Pro zájemce o jiné akce spojené s logikou, doporučíme navštívit webové stránky dětské
Mensy: http://deti.mensa.cz/, kde můžete najít informace o dalších soutěžích, doporučenou
literaturu pro děti nebo rodiče nebo pedagogy, dále tam najdete další informace o zajímavých
hrách, herních klubech a kempech, nebo doporučíme různé hlavolamy na webu
Mensy: http://www.mensa.cz/volny-cas/hlavolamy/sifry/.

Výsledky:
●

Kdyajakýmzpůsobemsedozvímvýsledkyzákladníhokola?
Výsledkyseposkončeníavyhodnocenízákladníhokolasoutěžícídozvínasvémuživatelském
profilu
popřihlášení.Každýučiteltakénajdevýsledkyžákůsvéškolypopřihlášení.Dosestavy
výsledkůžáků vsoutěžizahrnujemežáky,kteříbylimezi75%nejlepšímiřešitelizákladníhokola
i
s jejich
výsledky,ostatnížácijsouuvedeniv abecednímpořadí.

●

Kdyajakýmzpůsobemsedozvímvýsledkykrajskéhokola?
Výsledkyseposkončeníavyhodnoceníkrajskéhokolasoutěžícídozvínasvémuživatelském
profilu.
Výsledky75%nejlepšíchsoutěžícíchbudouzveřejněnynawebusoutěžev záložce
OKRESNÍaKRAJSKÁKOLA.Každýučiteltakénajdevýsledkyžákůsvéškolypopřihlášení.

●

Coznamenávevýsledcíchkvantil?
Kvantilyjsouvestatisticečísla(hodnoty),kterádělísouborseřazenýchhodnotnaněkolikzhruba
stejně
velkýchčástí.Kvantiljesouhrnnýnázevprocelouřaducharakteristik,kterévšakmají
jedno
společné.Obecnýkvantilsenazýváx-týpercentil,kdexječíslood1do99.Principje
následující.Pokudurčímex-týpercentil,znamenáto,žexprocenthodnotjemenšíneždaný
percentil.Kvantilylzepoužívatnapř.
provyhodnocovánítestů:bodovévýsledkyvšechzájemců
tvoří
statistickýsoubor,zatímcopříslušnékvantilyoznačují,jakáčástzájemcůdosáhladaného
výsledku.Pokudnapříkladmaximálnípočetdosažitelnýchbodův krajskémkolebylo70aněkterý
žák
nebostudentzískalnapříklad65bodů,pakví,žemálepšíhodnocenínež90%všech
ostatníchžákůnebostudentů.

