ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ
Цара Душана 13
11000 Београд, Србија

SERBIAN PHYSICAL SOCIETY
Cara Dušana Street 13
11000 Belgrade, Serbia

Тел / Tel: +381-11-7158-191

Факс / Fax: +381-11-3282-619

Матични број: 28074930
Шифра делатности: 9412

ПИБ: 107450409
Текући рачун: 255-9071-16

www.dfs.rs

dfs@dfs.rs

ОРГАНИЗАТОРИМА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ
СРЕДЊИХ ШКОЛА
Поштоване колегинице и колеге,
Шаљемо вам текстове задатака за окружно такмичење из физике ученика СРЕДЊИХ школа. Такмичење
се одржава у суботу, 09.03.2012. године са почетком у 10 часова. Израда задатака траје 210 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.
ДОСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА: Извештај комисије за окружно такмичење о резултатима, заједно са
свим радовима ученика, потребно је доставити републичкој комисији најкасније 3 дана после одржаног
такмичења. Детаљно упутство за слање резултата налази се на интерент страници
http://takmicenja.dfs.rs у рубрици „наставници → окружна комисија“ где ће вам требати лозинка
која се налази у коверти са задацима.
Спискови треба да садрже само СТВАРНЕ, а не нормиране бодове!
Све такмичарске радове послати на адресу:
Милован Шуваков
Институт за физику
Прегревица 118
11080 Београд
ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ: 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 http://takmicenja.dfs.rs у рубрици „средња школа → правилник“. Молимо окружне 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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