
 

V krajském kole jsou pro ty nejlepší připraveny věcné ceny! 

(Tablet, čtečka, externí disk, …)

 
 

 

Ve finále můžete vyhrát ještě lepší ceny! 

(Notebook, 3D tiskárnu, …)

 
 

 

Logická olympiáda 2019 …… soutěž pořádaná Mensou ČR 

O soutěži 

Tato soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V roce 2019 proběhne již 12. ročník.  

Cílem soutěže je doplnit nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází 

jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení dětí.  

KAŽDÝ soutěžící se musí zaregistrovat na www.logickaolympiada.cz. 

 

Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2019. 

Studenti mladší 15 let musí při registraci uvést funkční email na jednoho zákonného zástupce, který 

bude mailem vyzván k souhlasu se soutěží. 

 

 

Nominační kolo: 
 

Logická olympiáda probíhá ve třech kolech. Nominační kolo bude opět online – soutěžící se mohou 

připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.  

 
 Kategorie A … 1. – 7. října 2019 

žáci 1. stupně základních škol (2. – 5. třída) 
 

 Kategorie B … 8. – 14. října 2019 

žáci 2. 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  …  15. – 21. října 2019 

studenti všech druhu středních škol v denním studiu, v případě víceletých gymnázií 

poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let. 
 

 Kategorie MŠ  …  22. – 28. října 2019 
děti předškolního věku 

 Kategorie A1  …  22. – 28. října 2019 
žáci první třídy ZŠ 
 

Krajská kola pro kategorii A, B a C se uskuteční v pátek 1. listopadu 2019 v krajských městech a nejúspěšnější 
řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 25. listopadu 2019 v Míčovně Pražského 
hradu.  
 

Více informací o soutěži naleznete na www.logickaolympiada.cz. 
 

Koordinátorem soutěže na naší škole je Mgr. Blanka Dvořáková (dvorakova@gymtce.cz). 
 
V roce 2018 se základního kola LO z Gymnázia Teplice zúčastnilo 109 studentů. 
Budeme mít letos ještě více soutěžících? 
 Neváhejte a přihlaste se! 
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