
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2022/2023 – 64. ročník 

kat. E, F, G - okres Zlín 

Termíny jednotlivých kol: 

Kategorie E, F uzavření a vyhodnocení domácího kola: pátek 24. 2. 2023 

doručení výsledků DK předsedkyni okresní komise: pátek 10. 3. 2023 

okresní kolo: středa 22. 3. 2023 

krajské kolo kat. E: čtvrtek 20. 4. 2023 

Kategorie G 
(Archimediáda) 

zahájení domácího kola: 1. 2. 2023 

uzavření a vyhodnocení domácího kola: do 31. 3. 2023 

doručení výsledků DK: do 14. 4. 2022 

okresní kolo: úterý 9. 5. 2023 

 

Zadání úloh je k dispozici na webu fyzikální olympiády http://fyzikalniolympiada.cz 

 

Pokyny ke kat. E, F: 
Referenti FO na jednotlivých školách: 

 co nejdříve pošlou předsedkyni okresní komise kontaktní emailovou adresu, na kterou budou 
dostávat další organizační informace k FO, obratem obdrží instruktážní řešení  

 do 24. 2. 2023: vyberou od žáků řešení domácího kola, uzavřou a vyhodnotí domácí kolo 
(včetně opravy úloh) podle instruktážního řešení  

 nejpozději do 10. 3. 2023: doručí okresní komisi FO na Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 
o elektronicky výsledkovou listinu domácího kola 
o vytištěnou a podepsanou výsledkovou listinu spolu s opravenými žákovskými řešeními 

Pro obě kategorie E a F je v domácím kole zadáno společně více úloh, z nichž učitel fyziky vybere 
a vyznačí sedm úloh pro každou kategorii podle učiva, které bude na vaší škole probráno do konce 
března. Úkolem soutěžících je vyřešit 7 úloh, z nichž jedna je experimentální.  

Vypracované úlohy odevzdávají soutěžící svému učiteli fyziky, který je opraví a ohodnotí podle 
instruktážního řešení. Za každou úlohu může soutěžící získat nejvíce 10 bodů.  

Úspěšným řešitelem domácího kola se stává soutěžící, který vyřešil alespoň pět úloh na 5 nebo více 
bodů a zároveň odevzdal řešení experimentální úlohy. Pokud je hodnocena experimentální úloha 
alespoň 5 body, lze ji započítat mezi výše uvedených pět úloh. 

Do druhého (okresního) kola budou pozváni nejúspěšnější řešitelé školního (domácího) kola.  

 

 

Pokyny ke kat. G – okres Zlín 

Zodpovídá: bude upřesněno 
V domácím kole mají žáci za úkol vyřešit všech pět zadaných úloh.  

Do druhého (okresního) kola budou pozváni nejlepší řešitelé domácího kola. Obsahem 2. kola bude 
test a několik úloh, které budou tematicky odpovídat úlohám domácího kola. 

 

Ve Zlíně 26. 10. 2022 

Mgr. Petra Chaloupková 
koordinátorka okresního a krajského kola FO, kat. EF 
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 
tel.: 577 585 827 
mail: chaloupkova@gymzl.cz 


