
  

Zkontroluj si, zda je v záhlaví 
správně uvedena tvá soutěžní 
kategorie

Milí účastníci,
letošní ročník Olympiády v českém jazyce probíhá distančně. Zadání 
školního kola je k dispozici (kromě tradičního formátu PDF) také jako 
interaktivní formulář Google Forms. Přečtěte si prosím tento podrobný 
návod k jeho vyplnění.
Formulář má tři části. V první části najdete stručnější verzi instrukcí. Během 
vyplňování formuláře máte možnost si ji kdykoli znovu prohlédnout.  



  

Dále v první části najdete prostor pro vyplnění osobních údajů. Je důležité 
vyplnit správně své jméno a příjmení, třídu a školu, abychom vaše řešení mohli 
vyhodnotit a obodovat.

Červená hvězdička znamená, 
že otázka je povinná. Musíš ji 
vyplnit.

Sem napiš své 
jméno a příjmení.

Sem napiš třídu, do 
které chodíš.

Sem napiš jméno 
své školy a město.

Kliknutím na tlačítko „Next“ nebo „Další“ se dostaneš 
do další části formuláře



  

V druhé části najdete několik jazykových úkolů. Při vyplňování se řiďte pokyny v 
zadání. Usnadníte tím práci hodnotitelům. Všechny otázky jsou povinné, pokud 
je nevyplníte, formulář vás nepustí do další části. Pokud na některé nemůžete 
nebo nechcete odpovídat, vyplňte alespoň jeden znak, u výběru z možností 
zaškrtněte alespoň jedno políčko.

Některé odpovědi píšeš do 
vyhrazeného prostoru jako text. 
K odřádkování použij Enter.

Jiné otázky vyžadují, abys 
kliknutím do čtverce označil/a 
jednu nebo více možností.

Pokud jsi odpověděl/a na všechny otázky, tlačítko 
„Next“/„Další“ tě posune do další části. Kliknutím na 
„Back“/„Zpět“ se můžeš vrátit do předchozí sekce.



  

Poslední částí je slohový úkol. Dodržujte prosím pokyny v zadání. Doporučená 
délka je pouze orientační, nemusíte slova úzkostlivě počítat, celkovou délku 
svého textu můžete snadno odhadnout podle počtu slov na jednom řádku a 
počtu řádků.
Kompletně vyplněný formulář je potřeba odeslat kliknutím na tlačítko 
„Odeslat“/„Submit“. Na vyplnění formuláře máte časové rozmezí, které vám 
sdělil váš zadávající učitel. Nezapomeňte formulář odeslat před uplynutím 
stanovené doby, jinak se vaše odpovědi nezaznamenají. Také mějte na 
paměti, že formulář smíte odeslat pouze jednou.

Zde najdeš téma, které 
máš zpracovat

Sem piš svůj text. 
Odstavce odděluj Enterem.

Tímto tlačítkem své 
odpovědi odešleš.
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