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NA ČO URČITE NEZABUDNÚŤ
•
•
•
•
•

Otvoriť stránku Sli.do
Zadať kód miestnosti (#skmladsi, #skstarsi, #czmladsi, #czstarsi, #open)
Mať pripravený svoj unikátny kód (prišiel Ti mailom tesne po registrácii)
Otvoriť zadania v časti Pýtajte sa
Zadávať svoje odpovede v časti Hlasujte

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
•

•
•

•

•

Attomat je individuálna online matematická súťaž určená nielen pre žiakov piateho až
deviateho ročníka základných škôl, respektíve prímy až kvarty osemročných gymnázií, ale aj
pre každého, kto má záujem zasúťažiť si a zabaviť sa riešením matematických úloh.
Počas súťaže Ťa čaká 20 úloh, ktoré môžeš riešiť 60 minút - od 17:00 do 18:00.
Na zapojenie sa do súťaže potrebuješ počítač alebo mobil s pripojením na internet. Úlohy
môžeš riešiť pomocou pera, papiera a kalkulačky, no bez pomoci kamarátov, rodičov, či iných
ľudí.
Súťaží sa v šiestich kategóriách:
o Piaty ročník
o Šiesty ročník + Príma
o Siedmy ročník + Sekunda
o Ôsmy ročník + Tercia
o Deviaty ročník + Kvarta
o Open
Každá kategória má svoju výsledkovú listinu a o poradí v nej rozhoduje počet správne
vyriešených úloh.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE
Súťaž bude prebiehať v prostredí Sli.do. Návod ako s ním pracovať, nájdeš v časti “Prostredie Sli.do.”
•

•

•

•

UKÁŽKA SÚŤAŽE - streda 16:00 - štvrtok 16:00
V tomto čase bude možné prihlásiť sa do Sli.do. Môžeš si vyskúšať ako bude prebiehať
odovzdávanie úloh počas súťaže.
POTVRDENIE PRIHLÁSENIA SA DO SYSTÉMU - štvrtok 16:15 - 16:55
Je potrebné, aby si sa v tomto čase pomocou svojho unikátneho kódu prihlásil do Sli.do.
Tento úkon Ti nezaberie viac ako päť minút.
SÚŤAŽ - štvrtok 17:00 - 18:00
O 17:00 sa v Sli.do zobrazia zadania súťažných úloh. Na ich riešenie budeš mať 60 minút a
svoje výsledky budeš odovzdávať pomocou Sli.do (podrobný návod nájdeš v časti “Prostredie
Sli.do”). Ohodnotíme Ti iba úlohy, ktorých riešenia odovzdáš do 18:00. Daj si preto pozor,
aby si nezabudol odovzdať výsledky, ktoré už máš vypočítané.
SPÄTNÁ VÄZBA - štvrtok 18:00 - 18:10
Budeme veľmi radi, ak nám po súťaži prostredníctvom Sli.do vyplníš krátky formulár so
spätnou väzbou.
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PROSTREDIE SLI.DO
•

Celá súťaž bude prebiehať v prostredí Sli.do. Dostaneš sa do neho tak, že navštíviš stránku
sli.do a zadáš v nej kód miestnosti. Kódy miestností sú rôzne pre rôzne kategórie a jazyky.
Zadaj prosím kód miestnosti, v ktorej budeš súťažiť.
#skmladsi - žiaci piateho a šiesteho ročníka zo Slovenska
#skstarsi - žiaci siedmeho až deviateho ročníka zo Slovenska
#czmladsi - žiaci piateho a šiesteho ročníka z Česka
#czstarsi - žiaci siedmeho až deviateho ročníka z Česka
#open - ktokoľvek, kto má chuť zabaviť sa riešením úloh

•

Po zadaní kódu miestnosti sa ocitneš v rozhraní, kde nájdeš zadania súťažných úloh a kde
budeš odovzdávať ich výsledky. V hornej časti sa dá kliknúť na Pýtajte sa a na Hlasujte - na
týchto dvoch miestach sa budeš pohybovať počas celej súťaže.

•

V časti Pýtajte sa nájdeš na začiatku súťaže zadania úloh.
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•

V časti Hlasujte budeš zadávať svoje odpovede.
Pred súťažou sem zadáš svoj unikátny kód a tým potvrdíš svoje prihlásenie.

Prajeme Ti veľa zábavy pri riešení úloh!
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