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Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace a má přes 100 000 

členů ve sto zemích světa. Mensa ČR nabízí svým 2000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím 

zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí, a především přátelského prostředí. Mensa 

ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice  a 

provádí testování IQ veřejnosti. 

 

Logická olympiáda 2012 

 

Vážení 

rádi bychom Vás pozvali k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. Tato 
soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky.  Soutěží se ve třech kategoriích: 
 kategorie A: žáci prvního stupně ZŠ, kategorie B: žáci druhého stupně ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií  a kategorie C: studenti denního studia SŠ a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázii. Maximální věk studenta je omezen na 20 let.  

 

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let 

nejsou platné!  Pouze se svým emailem, totiž může vyplnit online test nominačního kola. 

Registrace škol i soutěžících je možná už od 1. srpna a končí 30. září 2012.  

Soutěž probíhá ve třech kolech. Nominační kolo proběhne online – soutěžící se mohou připojit 

ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv. Nominační kolo pro  kategorii A: žáci prvního 

stupně ZŠ  proběhne ve dnech 1. – 7. října 2012,   kategorii B: žáci druhého stupně ZŠ proběhne 

ve dnech 8. – 14. října 2012 a   kategorii C: studenti SŠ proběhne  ve dnech 15. – 21.  října 2012.  
Krajská kola se uskuteční v pátek 2. listopadu 2012 v krajských městech a nejúspěšnější řešitelé 

postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 26. listopadu 2012. 

Krajské kolo pro soutěžící z Prahy proběhne 2. listopadu 2012 jako každým rokem na Mensa 

gymnáziu, o.p.s. Kromě toho Mensa gymnázium pro letošní rok připravilo pro sousední 

městské části „přídavek“ – soutěž Talent základek – ve kterém bude ještě soutěžit 20 

nejlepších žáků  z nominačního kola Logické olympiády 1. stupně ZŠ těchto městských částí: 

Praha 5, Praha 6, Praha 13 a Praha 17. Tam budou muset účastníci prokázat jednak znalost 

příslušné městské části, jednak všeobecného přehledu. Pro vítěze této soutěže jsou připraveny 

ceny jako mobilní telefon, tablet apod.“ Více informací o této „podsoutěži“ najdete na 

www.mensagymnazium.cz. 

 

Generálními partnery Logické olympiády 2012 jsou Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a 

OPEN GATE - gymnázium a základní škola. Logická olympiáda 2012 je realizovaná s podporou 

Nadace OKD. 

 

Více informací o soutěži naleznete na www.logickaolympiada.cz. V případě jakýchkoliv dotazů 

se na nás prosím neváhejte obrátit na logickaolympiada@logickaolympiada.cz. 
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Přeji Vám v soutěži mnoho úspěchů. 
 

S pozdravem 

 
Ing. Tomáš Blumenstein  
předseda Mensy ČR 
 
a 
 
Mgr. Magda Kindlová 
ředitelka Mensa gymnázia, o.p.s. 


