REGULAMIN
XLI WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW FIZYCZNYCH
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2016/2017
Organizatorzy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
Cele konkursu:
popularyzacja wiedzy z fizyki i astronomii,
rozwijanie zainteresowań oraz motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy fizycznej,
doskonalenie umiejętności przydatnych podczas egzaminów zewnętrznych
oraz w dalszej nauce.
Warunki uczestnictwa


W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa
lubuskiego.



Konkurs przygotowuje, przeprowadza, ocenia prace i ustala listę laureatów
Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.



Czas trwania zawodów: 120 minut.



Zawody składają się z dwóch części:
–

część I (60 min) – uczeń rozwiązuje trzy zadania otwarte,

–

część II (60 min) – uczeń rozwiązuje piętnaście zadań zamkniętych.



Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na zawodach jest zgodny z nową
podstawą programową kształcenia ogólnego z fizyki i astronomii na III i IV etapie
kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym.



W zawodach może wziąć udział 8 uczniów z jednej szkoły.



Wyniki zawodów ustala się w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. Na wynik
drużyny szkolnej składa się suma punktów uzyskanych przez czterech uczniów
danej szkoły, którzy uzyskali najlepsze wyniki w konkursie.



O wynikach Komisja Konkursowa powiadomi w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu drogą elektroniczną (mailową).



Laureatami Konkursu w klasyfikacji indywidualnej zostają uczniowie, którzy zajmą
trzy pierwsze miejsca. Przewiduje się również wyróżnienia za zajęcie kolejnych
lokat w konkursie oraz szczególnie interesujące rozwiązania pojedynczych zadań.



Zawody odbędą się 4 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Puszkina 31.



Zgłoszenia uczestników według zamieszczonego poniżej wzoru należy
nadsyłać do dnia 30 marca 2016 roku pocztą elektroniczną na adres:
wom@womgorz.edu.pl lub listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,
ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski.



Koszty przejazdu uczestników i ich opiekunów ponosi szkoła delegująca.



Szczegółowych informacji udziela Zbigniew Łuczka – konsultant ds. diagnoz
dydaktycznych i oceniania oraz doradca z zakresu fizyki i astronomii w Wojewódzkim
Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim (nr telefonu: 95/7216-110,
95/7216-122, poczta elektroniczna: zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl).

Zgłoszenie udziału
w XLI Wojewódzkich Zawodach Fizycznych
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................................................................................................................
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Numer telefonu:
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Adres e-mail:
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Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna

