ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ
Цара Душана 13
11000 Београд
Србија

ОРГАНИЗАТОРИМА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ
ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Поштоване колегинице и колеге,
Шаљемо Вам задатке за ОКРУЖНО такмичење из физике ученикa средњих школа које ће се
одржати 20.02.2021. године са почетком у 10h. Израда задатака траје 210 минута за АЛФА и
БЕТА катогорију и 180 минута за ГАМА категорију, рачунајући од тренутка када су задаци
подељени ученицима. Молимо Вас да стриктно поштујете сатницу такмичења.
Молимо Вас да лице, које је одговорно за регуларност и реализацију такмичења, уз све мере
предострожности, умножи задатке у потребном броју. Приступ задацима до почетка
такмичења не сме имати нико осим директора школе и/или особе одговорне за реализацију
такмичења, одређене од стране директора школе.
Аутори задатака су одредили са колико поена треба вредновати сваки корак у решавању
задатака. Молимо комисију која прегледа ученичке радове да се придржава тих критеријума,
као и Правилника о такмичењу.
Решења задатака са кључем бодовања послаћемо након почетка такмичења. Молимо Вас да
уколико приметите нејасноће, што пре пријавите на vmarkovic@kg.ac.rs. Потенцијалне
нејасноће ће бити отклоњене и објављене на сајту такмичења. Такође Вас молимо да пратите
објаву информација на сајту (надамо се да их неће бити) како би благовремено отклонили
потенцијалне нејасноће.
Извештај са резултатима такмичења доставити државној комисији:
- у електронској форми одмах по завршетку такмичења на мејл vmarkovic@kg.ac.rs.
- у писаној форми, заједно са радовима на адресу:
доц. др Владимир Марковић
Природно-математички факултет
Радоја Домановића 12
34000 Крагујевац
Резултати се достављају искључиво на EXCEL (не правити PDF) формулару који је
приложен овом допису. ФОРМУЛАР НЕ МЕЊАТИ! НЕ ДОДАВАТИ И ОДУЗИМАТИ
КОЛОНЕ, НЕ БОЈИТИ и сл. Потребно је формулар попунити са свим подацима.
Формулар снимити са називом округа и категорије такмичења.
Са извештајем доставити и евентуалне жалбе на оцене окружних комисија. Жалбе ученика
шаљу њихови наставници на мејл okruznozalbefizikasrednje@gmail.com. Државна комисија,
при одлучивању о жалбама, разматра само евентуална непоштовања Правилника, а не улази
у могуће субјективне процене, неизбежне при сваком оцењивању.
Сходно тренутној епидемиолошкој ситуацији на државно такмичење из физике ученика
средњих школа биће позвано по 25 ученика у свакој категорији и разреду, и то 100 ученика у
алфа категорији (25 ученика по разреду), 100 ученика у бета категорији (25 ученика по

резреду) и 50 ученика у гама категорији (25 у првом и 25 у дугом разреду), на основу одлуке
председника ДФС истакнуте на сајту такмичења ученика средњих школа.
Институт за јавно здравље „Батут“ је послао епидемиолошке препоруке за одржавање
такмичења. Обавештење можете погледати на интернет презентацији такмичења из физике
средњих школа:
http://www.pmf.kg.ac.rs/takmicenjefizikasrednje/Documents/Dopis_za_OS_i_SS_i_Preporuke_Inst
ituta_za_javno_zdravlje.pdf
Молимо Вас да се придржавате свих наведених епидемиолошких препорука. Поштовање
препорука ће изискивати додатну организацију и надамо се да ће све проћи у најбољем реду.
Такмичарима желимо много успеха, а комисији и организаторима такмичења пријатан
радни дан!
Државна комисија за такмичење из
физике ученика средњих школа
Председник комисије за такмичења
доц. др Владимир Марковић
e-mail: vmarkovic@kg.ac.rs

