ПОДСЕТНИК ЗА ТАКМИЧАРЕ
на државним такмичењима из физике

Пре поделе задатака
1. Након рапсоређивања по учионицама одложити јакне, торбе и мобилне телефоне на
предвиђена места тако да код себе имате само прибор за писање (оловке, гумицу,
лењире) без икаквих футрола и џепне калкулаторе који нису програмабилни.
2. Када у учионицу уђе лице задужено за шифровање изабрати једну коверту са
шифром. Уписати податке (име и презиме, разред, школу из које долазите, име
наставника) у образац који се налази у коверти и на којем се налази
одговарајућа шифра. Након попуњавања обрасца не затварати коверат све док
поново не дође лице задужено за шифровање које ће од свих сакупити мале коверте и
још једном проверити да ли су уписани сви подаци.
3. Решења задатака као и концепте пишете на индиго папиру. Оригинале треба да
предате, а копије да задржите за себе због евентуалних приговора. Графици који се
цртају на милиметраском папиру немају копије.
4. Све листове треба да нумеришете и на сваком треба да стоји написана шифра у
горњем десном углу. Шифру треба написати и на листовима милиметарског
папира који служи за евентуално цртање графика.
5. Јасно и крупно написати шифру на великом коверту у којем ћете касније
предати радове.
6. Када завршеите са радом, треба да предате све што сте писали, с тим да оно што не
желите да комисија прегледа треба јасно да уоквирите и прецртате.
7. Ако у раду који сте предали постоје два решења једног истог задатка од којих
једно није тачно и ни једно није прецртано тај задатак ће се бодовати са 0 поена.

Након поделе задатака
1. Када чланови комисије поделе задатке уписаће тренутно време на табли према
часовнику дежурног наставника. Израда задатака траје 4 сата.
2. Ако неко жели да преда свој рад и изађе напоље то може учинити најраније 60 минута
од почетка израде задатака.
3. Чланови комисије ће током израде задатака (након  2 сата од почетка израде) у сваку
учионицу ући само по једном да би одговорили на евентуална питања ученика која

могу бити искључиво у вези поставке задатака. Прочитајте пажљиво све задатке,
забележите евентуална питања у вези формулације самих задатака како бисте могли
да питате чланове комисије када они буду дошли у вашу учионицу.
4. Није дозвољено дежурним наставницима постављати питања у вези задатака!
5. Од дежурних наставника можете тражити додатне индиго листове милиметарски
папир ако вам је потребно.
6. У случају да морате у тоалет, обратити се дежурном наставнику који ће позвати
дежурног наставника на ходнику задуженог да вас отпратити до тоалета и назад.
7. Немојте

се

служити

недозвољеним

средствима

(књиге,

збирке,

пушкице,

програмабилне калкулаторе, комуникација са осталим такмичарима итд.) јер ћете
бити удаљени са такмичења.
8. Када желите да завршите са такмичењем и предате свој рад:
1) Предати све што је написано, проверити да ли је свака страница нумерисана
и да ли је на свакој страници и милиметарским листовима уписана шифра у
горњем десном углу. Оригинале предати, а копије задржати за себе.
2) Проверити да ли су све странице сложене редом и да ли су милиметарски
папири стављени на крај.
3) Дежурни наставник ће све странице и милиметарске листове прихефтати
заједно и ставити у велики коверат.
4) Проверити да ли је на великом коверту јасно и крупно написана шфра.
9. Сваки такмичар има по један образац за писане приговоре. Тај образац треба да
понесете са собом (не предавати га заједно са радом) и да на њему, евентуално,
приложите приговор, када дође време за то. Сваки ученик има само по један образац и
не може од дежурног наставника тражити нити добити више образаца.
10. Након истека времена за израду задатака сви такмичари треба да предају свој рад.
Уколико неки такмичар прави проблеме и тражи додатно време биће удаљен са
такмичења.
11. С обзиром да се такмичење одржава радног дана, прелиминарни резултати неће бити
објављивани пре 19 сати, па самим тим пре овог времена неће почети ни жалбе. Због
тога молимо ученике да се не окупљају у школи пре 19 сати.

