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ОРГАНИЗАТОРИМА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

Шаљемо вам текстове задатака из физике за општинско такмичење ученика средњих школа. Такмичење 

се одржава у недељу, 17.02.2013. године са почетком у 9 часова. Израда задатака траје 180 минута, 

рачунато од тренутка када се задаци поделе ученицима. Строго је забрањено одржавати такмичење у 

неком другом термину. 
 Молимо вас да лице које је одговорно за регуларност и реализацију такмичења, уз све мере 

предострожности, умножи задатке у потребном броју. 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 новог Правилника о такмичењима из физике за ученике средњих школа. 

Поред тога, сваки физички оправдан и тачан поступак решавања задатака, који није дат у званичном 

решењу, треба признати у потпуности. 

 Извештај комисије за општинско такмичење о резултатима, заједно са свим радовима, потребно је 

доставити комисији за окружно такмичење најкасније 3 дана после одржаног такмичења. Поред имена 

ученика и броја освојених поена, спискови треба да садрже и име наставника, назив школе и места 

Такође, треба навести да ли је ученик из  специјализованог одељења за област математике и физике, или 

из школе која не ради по гимназијским програмима (техничке и друге школе). 

 Молимо окружне комисије да на окружна такмичења позову што већи број ученика. Подсећамо да 

границе за позив на окружна такмичења одређују окружне комисије, зависно од успеха на општинским 

такмичењима и могућности организатора окружног такмичења. Ове границе се могу разликовати по 

окрузима. 

И ове године на нашој интернет страници http://takmicenja.dfs.rs можете наћи формулар којим резултате 

шаљете окружним комисијама. Поред тог садржаја на овој страници се налази колекција интернет места 

која се баве наставом физике. Такође можете се пријавити да на вашу електронску адресу добијате вести о 

такмичењима. За сва питања, предлоге и сугестије у свако доба се можете обратити председнику Комисије 

за такмичења за средње школе. 
 

ВАЖНE НАПОМЕНE 
 

Правилник о такмичењима је претрпео измене, тако да је потребно да се чланови општинских комисија 

упознају са њим пре такмичења. Правилник можете учитати на интернет страници ДФС www.dfs.rs. 

Молимо општинске комисије за преглед задатака да у потпуности поштују Правилник, као и упутство за 

бодовање задатака, које је дато уз решења. 

Од ове године до задатака ћете моћи да дођете и електронским путем. На овај начин, уколико имате ту 

могућност, моћи ћете да одштампате задатке у бољој резолуцији или у боји. Такође, они који се нису до 

рока јавили, на овај начин могу доћи до задатака на језицима националних мањина на које су преведени. 

Упутство за прибављање задатака електронским путем, као и неопходна шифра, се налазе у запечаћеном 

коверту заједно са задацима. Прибављање задатака електронским путем, због сигурности, биће могуће 

најраније 24 сата пре почетка такмичења. 

 

С поштовањем, 

 

      Председник комисије ДФС за такмичења из физике 

                                                                                   ученика средњих школа 
 

         Др Александар Крмпот, научни сарадник 
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