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ОРГАНИЗАТОРИМА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

Такмичење се одржава у недељу, 20. јануара. 2019. године, са почетком у 10 часова. Израда задатака траје 

180 минута, рачунато од тренутка када су задаци подељени ученицима. Молимо вас да стриктно поштујете 

сатницу такмичења. 

 

Посебну пажњу треба обратити на то да од општинског такмичења постоје две групе такмичара, фермионска 

група (ученици коjи похађаjу одељења коjа раде по програмима средњих стручних школа, уметничких школа 

и свих врста гимназиjа) и бозонска група (специjализоване гимназиjе или одељења за области математика и 

физика). Молимо вас такође да ученицима који добијају превод задатака, уз задатке на матерњем језику 

поделите и верзију на српском због слика.  

 

Сви ученици који учествују на такмичењу пре почетка такмичења морају да потпишу (за малолетне ученике 

треба потпис  родитеља) изјаву о прихватању јавног објављивања података неопходних за регуларно 

одржавање такмичења. Изјава се чува у школској документзацији. Формулар Изјаве можете преузети са сајта 

http://takmicenja.ipb.ac.rs/. 

 

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 задатка. Молимо комисију која прегледа ученичке радове да се придржава тих критеријума, 

као и  Правилника о такмичењу. 

Извештај са резултатима такмичења у електронској форми доставити одмах по завршетку такмичења: 

- Окружној комисији  коју формирају наставници по окрузима уз помоћ подружница ДФС и одељења 

Министрства. 

- Државној комисији на мејл takmicenja.srednjaskola@dfs.rs 

Извештај у писаној форми, заједно са радовима, доставити: 

- Окружној комисији. 

Резултати се достављају искључиво на формулару који можете скинути са сајта  

http://takmicenja.ipb.ac.rs/. Молимо вас да све тражене податке упишете у формулар. 

Подсећамо вас да границе за позив на окружна такмичења одређују окружне комисије, зависно од успеха на 

општинским такмичењима и могућности организатора окружног такмичења. Окружна такмичења организују 

подружнице ДФС и одељења Министaрства уз помоћ свих наставника округа.  

Такмичарима желимо успешан пласман, а комисији и организаторима такмичења пријатан радни дан! 

                                                             

      Председник комисије за такмичења ученика средњих школа 

         Доц. др Божидар Николић           

         e-mail: boza@ff.bg.ac.rs 
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