
Celostátní finále 26. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZAČÁTEK + NĚKOLIK DOBRÝCH RAD 

➢ Zadání Celostátního finále bude zveřejněno ve středu 16. června od 10.00 do 14.00 
hodin, ve 14.00 tedy soutěž končí! 

➢ Zadání Celostátního finále se zobrazí na stránce, na níž posíláme každé třídě 
příslušný odkaz. Každá třída má odkaz jiný, důležité je tedy nezaměnit odkaz s 
jinou třídou, aby se ve výsledkových listinách všechny třídy zobrazily správně. 

➢ Po kliknutí na tlačítko „Spustit hru“ se hra otevře a spustí se časomíra, kterou již 
nelze zastavit. Na toto tlačítko tedy klikněte až v případě, kdy jste opravdu 
připraveni soutěž spustit. 

➢ Časový limit k vypracování testu je 35 minut. Časomíru lze sledovat v pravém 
horním rohu stránky. 

➢ Test tedy můžete spustit kdykoliv v časovém rozmezí 10.00 — 13.25. Pokud 
začnete soutěžit po 13.25, nebudete mít již k dispozici celých 35 minut. 

➢ Po uplynutí 35 minut od spuštění se test automaticky uzavře a vyplněné odpovědi 
se odešlou. 

➢ Pravidlem však je, že všechny třídy vaší školy v rámci jedné věkové kategorie musí 
začít soutěžit ve stejný čas. Toto pravidlo bude důsledně kontrolováno. Třídy 
nemusí startovat na vteřinu stejně, tolerance je stanovena na 1 minutu. 

➢ V Celostátním finále najdete 35 otázek, u každé z nich je správně vždy jen jedna 
možnost! Za každou správnou odpověď získáte 1 bod, celkem lze tedy získat 35 
bodů. 

➢ Rozhodujícím kritériem pro určení pořadí je počet správných odpovědí. Druhým 
kritériem je rychlost. Čas odeslání odpovědí tedy hraje důležitou roli. Pokud vám 
hra zabere méně času než soupeřům, kteří získali stejně bodů, budete v celkovém 
pořadí před nimi. 

➢ V testu je navíc jedna otázka rozstřelová, za níž nelze získat bod. Slouží pouze při 
rovnosti bodů i stejného času odeslání odpovědí. Nelekejte se tedy, když uvidíte, 
že váš test má 36 otázek. Jedna z nich je rozstřelová, její zadání je uvedeno 
textem „Rozstřelová otázka“. 

➢ Vzhledem ke značnému počtu otázek vám v orientaci  
pomůže pomocná navigace v podobě číselného seznamu  
otázek v pravé části obrazovky. 

➢ Stisknutím tlačítka „Odeslat odpovědi“ ukončíte test a odešlete odpovědi. Na 
toto tlačítko tedy klikněte až po zodpovězení otázek! Před kliknutím na toto tlačítko 
si ve vlastním zájmu překontrolujte, že máte zodpovězeny všechny otázky.  

➢ Pokud u některé otázky nebudete znát odpověď, doporučujeme zvolit variantu, 
která se vám zdá nejpravděpodobnější. Záporné body nedáváme. 



➢ Každé třídě se otázky i varianty odpovědí zobrazí v jiném pořadí. 

➢ Při hledání odpovědí je povoleno využívat všech dostupných zdrojů informací 
(atlas, internet). Pochopitelně není povolena pomoc učitele ani žádné osoby 
mimo tříčlenný reprezentační tým. 

➢ Doporučujeme mít při ruce tužku, papír a kalkulačku. 

➢ Počítejte s tím, že některé otázky jsou časově náročnější a je pravděpodobné, že se 
dostanete pod časový tlak. Test je tak koncipován záměrně. Zdaleka ne všichni 
stihnou všechny otázky důkladně promyslet. Pokud si budete myslet, že odpověď 
znáte, klikněte a pokračujte na další otázku. 

➢ Hladký průběh finále garantujeme na prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge, Safari, Opera a Seznam. Rozlišení monitoru by mělo být alespoň 
1024 x 768 px. 

➢ Doporučujeme finále odehrát na počítači. Užití smartphonů nebo tabletů spíše 
nedoporučujeme. 

➢ Upozorňujeme, že finále si nelze spustit ve více prohlížečích na více počítačích. 

➢ Pokud si soutěžící omylem zavře okno v prohlížeči, nic se nestane a vyplněné 
mezivýsledky se mu znovu načtou po opětovném kliknutí na odkaz. Časomíra 
ovšem stále běží. 

➢ Je výslovně zakázáno zveřejňovat zadání otázek Celostátního finále na internetu. 

➢ Stejně jako v minulých letech se do Soutěže škol započítávají výsledky čtyř 
nejlepších tříd z dané školy. 

➢ Výsledkové listiny budou zveřejněny v průběhu čtvrtka 17. června na 
www.eurorebus.cz.  

 
 
Přejeme hodně štěstí! 
 

Realizační tým soutěže Eurorebus 
 

http://www.eurorebus.cz/

