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Zagreb, 25. studenoga 2022. 

 

 

POSEBNA PRAVILA  

NATJECANJA IZ VJERONAUKA – VJERONAUČNE OLIMPIJADE  

U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. 

 

 

 

ORGANIZATOR/SUORGANIZATOR  

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske 

konferencije 

Glas Koncila 

 

OPIS  

 

Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna 

olimpijada učenika osnovnih i srednjih škola u 

školskoj godini 2022./2023. 

 

CILJEVI 

 

Sustavno, postupno i što cjelovitije upoznavanje, 

produbljivanje i usvajanje kršćanskog nauka i 

katoličke vjere radi ostvarivanja evanđeoskog 

poziva na svetost i postignuća pune općeljudske, 

moralne i kršćanske zrelosti. 

 

ISHODI 

 

Upoznati svetišta hrvatskog naroda i omogućiti 

novi pogled u snagu vjere hrvatskoga naroda i 

bogatstvo mjesta na kojima Bog na poseban 

način djeluje. 

Upoznati nacionalna svetišta kao mjesta Božje 

blizine i čuvare nacionalnog, vjerničkog i 

kulturnog identiteta.  

 

RAZINE 

 

1. školska  

2. županijska/međužupanijska – nad/biskupijska  

3. državna  

 

PREDSJEDNIK DRŽAVNOG 

POVJERENSTVA  

I KONTAKT E-MAIL ADRESA 

 

Tomislav Tomasić, prof. 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica 

Rijeka, Trpimirova 6, 51 000 Rijeka 

telefon: 051/320-380;  

e-adresa: tomislav.tomasic@azoo.hr 

 

KATEGORIJE 

 

1. U kategoriji osnovnih škola (OŠ) natječu se 

učenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda.  

2. U kategoriji trogodišnjih srednjih škola (SŠ-3) 

natječu se učenici srednjih škola koji pohađaju 

strukovne programe trogodišnjeg trajanja 

obrazovanja.  

3. U kategoriji četverogodišnjih srednjih škola 

(SŠ-4) natječu se učenici srednjih škola koji 

pohađaju programe četverogodišnjeg trajanja 

obrazovanja. 
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VREMENIK 

 

Školsko: 8. veljače 2023. u 13 sati (srijeda) 

Županijsko/međužupanijsko –  nad/biskupijsko: 

16. ožujka 2023. u 11 sati (četvrtak) 

Državno: 8. – 10. svibnja 2023. (ponedjeljak – 

srijeda) 

 

PRIJAVE 

 

Prijava učenika za natjecanje vrši se putem 

aplikacije natjecanja.azoo.hr preko AAI@Edu 

računa u školi učenika. 

 

PROVEDBA 

 

Natjecanje se provodi prema uputama Državnoga 

povjerenstva koje se objavljuju na aplikaciji 

natjecanja.azoo.hr.  

Prilog uz Posebna pravila detaljnije opisuje 

provedbu po razinama i kategorijama Natjecanja. 

 

ELEMENTI VREDNOVANJA 

 

Elementi i kriteriji vrednovanja testova i zadataka 

objavljuju se u uputama za svaku razinu 

Natjecanja na aplikaciji natjecanja.azoo.hr. 

 

BODOVANJE 

 

1. Školska razina:  

a) Test od 100 bodova 

Pisanje testa traje 60 minuta. 

2. Županijska/međužupanijska –  nad/biskupijska 

razina:  

a) Kategorija učenika OŠ 

–  Test od 60 bodova. 

Pisanje testa traje 45 minuta. 

–  Milijunak od 20 bodova. 

b) Kategorija učenika SŠ-4 

–  Test od 60 bodova. 

Pisanje testa traje 45 minuta. 

–  Milijunak od 20 bodova. 

c) Kategorija učenika SŠ-3 

–  Test od 100 bodova. 

Pisanje testa traje 60 minuta. 

3. Državna razina: 

a) Kategorija učenika OŠ 

–  Test od 60 bodova. 

Pisanje testa traje 45 minuta. 

–  Milijunak od 20 bodova. 

d) Kategorija učenika SŠ-4 

–  Test od 60 bodova. 

Pisanje testa traje 45 minuta. 

– Milijunak od 20 bodova. 

c) Kategorija učenika SŠ-3 

–  Test od 60 bodova. 

Pisanje testa traje 45 minuta. 

–  Milijunak od 20 bodova. 

 

ŽALBENI POSTUPAK 

 

Ako učenik ili ekipa smatra da njegovi/njezini 

odgovori nisu korektno vrednovani, može u roku 

od 30 minuta nakon uvida u zadatke povjerenstvu 

podnijeti žalbu u pisanom obliku. Nadležno 

povjerenstvo pojedine razine Natjecanja dužno je 
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utvrditi osnovanost žalbe prije objave konačnog 

poretka. Rezultati utvrđeni ljestvicom konačnog 

poretka konačni su i na njih žalba nije dopuštena. 

 

PRILOZI  

 

 

1. Prilog uz Posebna pravila. 

 
 

Prilog uz Posebna pravila za Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučnu olimpijadu učenika 

osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. 

 

1. Školska razina Natjecanja 
Prijava učenika za Natjecanje vrši se putem aplikacije natjecanja.azoo.hr preko AAI@Edu računa 

odgovorne osobe u školi koju imenuje ravnatelj škole.  

Školska razina Natjecanja može se provesti pojedinačno ili ekipno. Kod pojedinačnog Natjecanja 

učenici se natječu međusobno, a nakon provedenog Natjecanja formira se jedna ekipa od četiri 

najuspješnija učenika koji predstavljaju školu na sljedećoj razini Natjecanja. 

Kod ekipnog Natjecanja unaprijed se formiraju ekipe od četiri učenika koje se međusobno natječu te 

najuspješnija ekipa predstavlja školu na sljedećoj razini Natjecanja. 

Testove i upute za školsku razinu Natjecanja priprema Državno povjerenstvo. Odgovorna osoba u školi 

dužna je preuzeti testove, rješenja testova i upute za Natjecanje putem aplikacije natjecanja.azoo.hr. 

Školsko povjerenstvo dužno je umnožiti test u potrebnom broju primjeraka te ih zapečatiti prije početka 

Natjecanja i čuvati na sigurnom mjestu. Natjecanje se provodi prema uputama Državnoga povjerenstva. 

Natjecanje se održava istovremeno u svim školama prema vremeniku natjecanja.  

Nakon održane školske razine Natjecanja odgovorna osobe u školi unosi rezultate Natjecanja u 

aplikaciju natjecanja.azoo.hr 

 

2. Županijska/međužupanijska  –  nad/biskupijska razina Natjecanja 
Predsjednik županijskog povjerenstva ili druga ovlaštena osoba u aplikaciji natjecanja.azoo.hr potvrđuje 

učenike ekipa koji se pozivaju na županijsku/međužupanijsku  –  nad/biskupijsku razinu Natjecanja. 

Županijsko povjerenstvo može zatražiti uvid u testove sa školske razine Natjecanja. 

 

2. Županijsku/međužupanijsku  –  nad/biskupijsku razinu Natjecanja organizira i provodi 

županijsko povjerenstvo. Testove, zadatke i upute za županijsku/međužupanijsku  –  nad/biskupijsku 

razinu Natjecanja priprema Državno povjerenstvo. 

Predsjednik županijskog povjerenstva ili druga odgovorna osoba dužna je preuzeti testove, zadatke, 

rješenja i upute za Natjecanje putem aplikacije natjecanja.azoo.hr. Županijsko povjerenstvo dužno je 

umnožiti testove i zadatke u potrebnom broju primjeraka te ih zapečatiti prije Natjecanja i čuvati na 

sigurnom mjestu. Natjecanje se održava istovremeno u svim nad/biskupijama prema vremeniku 

natjecanja.  

Preporuka je da članovi Državnoga povjerenstva budu i članovi županijskih povjerenstava u svojim 

nad/biskupijama. 
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Ako više ekipa ima isti broj bodova, zauzimaju isto mjesto. U tom slučaju određeni se broj sljedećih 

mjesta izostavlja. Na primjer, ako su na drugom mjestu dvije ekipe s istim brojem bodova, sljedeća ekipa 

zauzima četvrto mjesto.  

Nakon održane županijske/međužupanijske – nad/biskupijske razine Natjecanja predsjednik 

županijskog povjerenstva ili druga odgovorna osoba dužna je isti dan unijeti rezultate Natjecanja u 

aplikaciju natjecanja.azoo.hr 

 

3. Državna razina Natjecanja 
Predsjednik Državnoga povjerenstva u aplikaciji natjecanja.azoo.hr potvrđuje učenike (ekipe) koji se 

pozivaju na državnu razinu Natjecanja prema rezultatima sa županijske/međužupanijske – 

nad/biskupijske razine Natjecanja. Državno povjerenstvo sastavlja testove, zadatke i upute za državno 

Natjecanje, organizira ga i provodi. 

Na državnu razinuNnatjecanja pozivaju se učenici (ekipe):  

– U kategoriji osnovnih škola pozivaju se učenici (ekipe) koji su osvojili prvo mjesto na 

županijskoj/međužupanijskoj – nad/biskupijskoj razini Natjecanja. 

– U kategoriji četverogodišnjih srednjih škola pozivaju se učenici (ekipe) koji su osvojili prvo 

mjesto na županijskoj/međužupanijskoj – nad/biskupijskoj razini Natjecanja. 

– U kategoriji trogodišnjih srednjih škola pozivaju se učenici pet najuspješnijih ekipa u Republici 

Hrvatskoj.  

Uvažavajući kriterij izvrsnosti pravo sudjelovanja na državnome Natjecanju ostvaruje pet (5) ekipa u 

kategoriji osnovnih škola i pet (5) ekipa u kategoriji četverogodišnjih srednjih škola koje su ostvarile 

najbolje rezultate na županijskoj/međužupanijskoj –nad/biskupijskoj razini Natjecanja, a nisu se uspjele 

plasirati po kriteriju predstavnika nad/biskupija. Državno povjerenstvo na državnu razinu Natjecanja 

pozvat će ekipa koje su se plasirale po kriteriju izvrsnosti pod uvjetom da za te ekipe troškove 

sudjelovanja na državnome Natjecanju snose nad/biskupije iz kojih ekipe dolaze. 

Ako na ljestvici poretka više ekipa imaju isti broj bodova, zauzimaju isto mjesto. U tom slučaju određeni 

se broj sljedećih mjesta izostavlja. 

Učenici koji na Natjecanju osvoje prva tri mjesta, dobivaju priznanja, ostali sudionici Natjecanja 

dobivaju pohvalnice, a mentori i organizatori zahvalnice. 

Nakon državne razine Natjecanja predsjednik Državnog povjerenstva unosi rezultate Natjecanja u 

aplikaciju natjecanja.azoo.hr 

 


