
OBAVIJEST UČENICIMA KOJI SU SUDJELOVALI NA DRŽAVNOM NATJECANJU IZ BIOLOGIJE  

POZIVIMA NA TESTIRANJE ZA PRIRODOSLOVNE OLIMPIJADE

Dragi učenici,  
čestitamo vam na sudjelovanju na državnoj razini Natjecanja iz biologije, to je veliki uspjeh 
bez obzira jeste li ili niste osvojili nagrade. S obzirom da nismo uspjeli svima podijeliti pozive 
za testiranja za međunarodne prirodoslovne olimpijade šaljem dodatne informacije.

Testiranje, pripreme i odlazak na prirodoslovne olimpijade

organizira Prirodoslovno

uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja

Međunarodna prirodoslovna olimpijada mladih, IJSO

12. prosinca 2019. (https://ijso2019.edu.gov.qa/)

 izbornom testiranju mogu pristupiti učenici 
 testiranje iz fizike, kemije i biologije bit će provedeno u subotu 14. rujna 2019. godine
 pripreme na PMF-u: tijekom studenog 2019. godine

OBAVEZNE PRIJAVE NA TESTIRANJE ZA IJSO DO 2. RUJNA 2019.
PUTEM OBRASCA: https://goo.gl/forms/Tm2ESIa62mUTGDuk2

 
Prirodoslovna olimpijada Europske unije EUSO2020

 izbornom testiranju mogu pristupiti učenici rođeni 1. 1. 2003. godine ili kasnije
 testiranje iz fizike, kemije i 

(listopad 2019.) i praktični zadatci (veljača 2020.)
 pripreme na PMF-u: u ožujku i travnju 2020. 

OBAVEZNE PRIJAVE NA TESTIRANJE ZA EUSO DO 2. RUJNA 2019.
PUTEM OBRASCA: https://goo.gl/forms/Tm2ESIa62mUTGDuk2
DODATNE INFORMACIJE ILI POMOĆ KOD PRIJAVE: 
 
Međunarodna biološka olimpijadu 
 3.-11. srpnja 2020., http://www.ibo2020.org
 
 izbornom testiranju za IBO2020 mogu pristupiti učenici koji su se na državnoj razini 

Natjecanja iz biologije šk. godine 2018./2019. natjecali u kategoriji natjecanja u 
znanju za 2. i 3. razrede srednje škole i/ili su bivši EUSO, IJSO, IBO olimpijci 

 testiranje za izbor četveročlanog nacionalnog tima za IBO iz biologije bit će 
provedeno početkom 2020. godine u dva kruga 

 pripreme za IBO2020 od svibnja do srpnja 2020. godine na PMF
 
OBAVEZNE PRIJAVE ZA TESTIRANJE DO 31. SIJEČNJA 
NA E-MAIL ADRESU: andreja.lucic@biol.pmf.hr

OBAVIJEST UČENICIMA KOJI SU SUDJELOVALI NA DRŽAVNOM NATJECANJU IZ BIOLOGIJE  

POZIVIMA NA TESTIRANJE ZA PRIRODOSLOVNE OLIMPIJADE

čestitamo vam na sudjelovanju na državnoj razini Natjecanja iz biologije, to je veliki uspjeh 
jeste li ili niste osvojili nagrade. S obzirom da nismo uspjeli svima podijeliti pozive 

za testiranja za međunarodne prirodoslovne olimpijade šaljem dodatne informacije.
Testiranje, pripreme i odlazak na prirodoslovne olimpijade

organizira Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja  

Međunarodna prirodoslovna olimpijada mladih, IJSO-2019, Doha, Katar, 3.

12. prosinca 2019. (https://ijso2019.edu.gov.qa/)

izbornom testiranju mogu pristupiti učenici rođeni 1.1.2004. godine ili kasnije
testiranje iz fizike, kemije i biologije bit će provedeno u subotu 14. rujna 2019. godine

u: tijekom studenog 2019. godine 
OBAVEZNE PRIJAVE NA TESTIRANJE ZA IJSO DO 2. RUJNA 2019. 

https://goo.gl/forms/Tm2ESIa62mUTGDuk2 

Prirodoslovna olimpijada Europske unije EUSO2020
 

izbornom testiranju mogu pristupiti učenici rođeni 1. 1. 2003. godine ili kasnije
testiranje iz fizike, kemije i biologije će biti provedeno u dva kruga: teorijski zadatci  
(listopad 2019.) i praktični zadatci (veljača 2020.) 

u: u ožujku i travnju 2020.  
OBAVEZNE PRIJAVE NA TESTIRANJE ZA EUSO DO 2. RUJNA 2019. 

https://goo.gl/forms/Tm2ESIa62mUTGDuk2 
DODATNE INFORMACIJE ILI POMOĆ KOD PRIJAVE: prirodoslovnaolimpijada@gmail.com

biološka olimpijadu (IBO - International Biology Olympiad)
http://www.ibo2020.org  

testiranju za IBO2020 mogu pristupiti učenici koji su se na državnoj razini 
Natjecanja iz biologije šk. godine 2018./2019. natjecali u kategoriji natjecanja u 
znanju za 2. i 3. razrede srednje škole i/ili su bivši EUSO, IJSO, IBO olimpijci 

zbor četveročlanog nacionalnog tima za IBO iz biologije bit će 
provedeno početkom 2020. godine u dva kruga – teorijski i praktični dio
pripreme za IBO2020 od svibnja do srpnja 2020. godine na PMF-u u Zagrebu

OBAVEZNE PRIJAVE ZA TESTIRANJE DO 31. SIJEČNJA 2020.  
andreja.lucic@biol.pmf.hr     

OBAVIJEST UČENICIMA KOJI SU SUDJELOVALI NA DRŽAVNOM NATJECANJU IZ BIOLOGIJE  O 

POZIVIMA NA TESTIRANJE ZA PRIRODOSLOVNE OLIMPIJADE 

čestitamo vam na sudjelovanju na državnoj razini Natjecanja iz biologije, to je veliki uspjeh 
jeste li ili niste osvojili nagrade. S obzirom da nismo uspjeli svima podijeliti pozive 

za testiranja za međunarodne prirodoslovne olimpijade šaljem dodatne informacije. 
Testiranje, pripreme i odlazak na prirodoslovne olimpijade 

tematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

2019, Doha, Katar, 3.-

12. prosinca 2019. (https://ijso2019.edu.gov.qa/) 

rođeni 1.1.2004. godine ili kasnije 
testiranje iz fizike, kemije i biologije bit će provedeno u subotu 14. rujna 2019. godine 

Prirodoslovna olimpijada Europske unije EUSO2020 

izbornom testiranju mogu pristupiti učenici rođeni 1. 1. 2003. godine ili kasnije 
biologije će biti provedeno u dva kruga: teorijski zadatci  

prirodoslovnaolimpijada@gmail.com 

International Biology Olympiad), Nagasaki, Japan, 

testiranju za IBO2020 mogu pristupiti učenici koji su se na državnoj razini 
Natjecanja iz biologije šk. godine 2018./2019. natjecali u kategoriji natjecanja u 
znanju za 2. i 3. razrede srednje škole i/ili su bivši EUSO, IJSO, IBO olimpijci  

zbor četveročlanog nacionalnog tima za IBO iz biologije bit će 
teorijski i praktični dio 

u u Zagrebu 


