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Vstupní úkoly

Vstupní úkoly pro žáky kategorie C a D, kteří postupují do okresního kola.
Žáci, kteří postupují do okresního kola, si z nabízených úkolů vyberou jeden a
zpracují ho písemnou formou. Žáci si mohou volit i vlastní téma, pokud souvisí
s tématem daného ročníku BiO.
Při zpracování musí dodržet formální náležitosti. Žáci odevzdají zpracovaný úkol
v písemné podobě na kancelářském papíru A4 a s očíslovanými stránkami. Jeho
doplňkem může být elektronická verze ve formátech PowerPoint nebo Word.
Okresní komise jej zhodnotí maximálně počtem 10 bodů.
Vstupní úkol musí obsahovat:
1. Titulní stranu
a) v záhlaví – název soutěže, soutěžní kategorie, okresní kolo – vstupní úkol,
b) název zpracovaného úkolu,
c) v zápatí – příjmení a jméno žáka, adresa školy, třída, školní rok.
2. Na dalších listech:
− Stanovený cíl úkolu, pomůcky.
− Stručný popis postupu práce (doporučený postup neopisuj doslova, napiš,
jaký byl tvůj skutečný postup).
− Vypracování podle zadání. Výsledky je možné zpracovat do tabulek a grafů.
Vhodné jsou i nákresy a fotografie.
− Stručný závěr.
− Zdroje informací:
a) ústní sdělení – jméno a poznámka ústní sdělení
b) knihy − např. NOVÁK, Z.: Slovník neznámých pojmů. Praha, Portál 2003.
(pokud je knih víc, řadí se podle abecedy jmen autorů)
c) článek z časopisu - např.: JINDROVÁ, H.: Česká renesance. Kulturní
rozhledy, 2007, roč. 17, č. 8, s. 18–27
d) elektronické dokumenty - např. http://www.referaty.cz/liter/8976/ast.html.
3. Všechny případné přílohy musí být označené jménem žáka a adresou školy.
Terénní úkoly žáci plní s vědomím rodičů. K bezpečnosti dále viz platný Organizační
řád BiO, ČÁST TŘETÍ, Čl. 15, Bezpečnost a hygiena práce při soutěži.

1

