
ДРУШТВО НА ФИЗИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРОГРАМА ЗА 39 РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА

за учениците од основните училишта
(Сабота, 16 мај 2015 година, Природно-математички факултет, Скопје)

9.00 - 9.20 Пристигнување на учениците и менторите

9.20 - 9.25 Поздравно обраќање на претставник од институцијата домаќин на натпреварот

9.25 - 9.30 Поздравно обраќање на претставник од ДФРМ

9.30 - 9.55 Сместување на натпреварувачите во амфитеатри и училници

10.00 - 12.00 (за учениците) Решавање на задачи, (за наставниците) Појадок, тркалезна маса, дискусија на дадена тема

12.00 - 14.00 (за учениците и наставниците) Слободни активности, (за Комисијата) Прегледување на тетратките

14.00* Соопштување на првични резултати (само бодови според шифра)

14.00* - 15.00* Примање на приговори

16.00* Објавување на листа со конечни резултати (име и презиме, училиште, ментор, бодови, награда)

16.30* Доделување на дипломи и награди за ученици и ментори

* Зависно од потребното време за прегледување на задачите од страна на комисијата, термините за соопштување на
прелиминарни резултати, примање приговори и објавување на листа со конечни резултати, комисијата можат да ги промени и
соодветната промена да биде внесена во програмата која се објавува на видно место

ДФРМ
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ВОДИЧ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ

Пред почеток на натпреварот

 На тетратката и на ковертот ја запишувате САМО вашата шифра и одделение (VIII или IX)

 Вашата шифра содржи најмногу 8 знаци (букви и бројки), буквите испишани на кирилично писмо

 На ливчето што е во ковертот ги запишувате сите податоци, ливчето го враќате во ковертот и истиот го затворате

Поднесување на приговор

 Доколку сметате дека треба да поднесете приговор, добро проучете ги решенијата на задачите кои после 12.00 часот ќе бидат
објавени на видно место

 На ливчето за приговори ги запишувате потребните податоци (шифра, одделение, задача/задачи за која се приговара и кратко
објаснување на причината за приговарање) и истото го ставате во кутијата за приговори

 Приговори со непотполни податоци не се разгледуваат

 За неосновани приговори не се доделуваат бодови. При повторното прегледување на задачата после приговорот од страна на
комисијата, комисијата има право да го зголеми како и да го намали бројот на првично дадени бодови

Ви посакуваме успех
  ДФРМ


