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 Почитувани, 

 Ве информираме за утврдените датуми за натпреварите по физика во 2018 година и 
меѓународните натпревари - олимијади, како и за други детали поврзани со натпреварите 

 

Општински натпревари по физика 

3.2.2018 (10.00)  за учениците од основните и средните училишта 

 

Регионални натпревари по физика 

10.3.2018 (10.00)  за учениците од основните и средните училишта 

 

Републички натпревари по физика 

28.4.2018 (10.00)  за учениците од средните училишта 

19.5.2018 (10.00)  за учениците од основните училишта 

 

Европска олимпијада по физика, EuPhO 2018 

16.2.2018 (10.00)  Селекционен натпревар за EuPhO 2018 

март и април 2018  Подготовки на тимот за EuPhO 2018 

мај 2018 Учество на тимот од Република Македонија на EuPhO 2018, 

Москва (Русија) 

 

Меѓународна олимпијада по физика, IPhO 2018 

11.05.2018 (10.00)  Селекционен натпревар за IPhO 2018 

мај - јуни 2018  Подготовки на тимот за IPhO 2018 

21.7.2018 – 29.7.2018 Учество на тимот од Република Македонија на IPhO 2018, 

Лисабон (Португалија) 
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Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018) 

втора половина на август 2018 Селекционен натпревар за IJSO 2018 

септември–декември 2018  Подготовки на тимот за олимпијада 

декември 2018 Учество на тимот од Република Македонија на Меѓународната 
јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018) 

 

 

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА 2018 

• Пријавување на учениците за учество на општинските натпревари се врши само со 
пополнување на образец (пријава во Excel формат) достапна на www.dfrm.org и 
испраќање на истата најдоцна до 26.01.2018 година (до 23.59 часот) на 
fizikanatprevari@gmail.com. Пријавите кои ќе бидат испратени по 26.01.2018 година (23.59 
часот) година, без разлика на причината за задоцнувањето нема да бидат земени во 
предвид и на учениците НЕМА  да им биде дозволено учество на натпреварите. Со цел 
поуспешна организацја на општинските натпревари ДФРМ препорачува учениците да се 
пријават пред почетокот на зимскиот распуст. 

Сите полиња во пријавата треба да бидат пополнети со кирилична подршка (Фонт: 
TimesNewRoman, големина на фонт: 10). Пријавите направени без пополнување на 
формуларот, како и пријавите кои нема да бидат целосно пополнети нема да бидат земени 
во предвид. 

• Наставниците од општините потребно е да се договорат за одредување на училиштата во 
кои ќе се одржат општинските натпревари до 30.12.2017 година и местото на одржување 
да се пријави во ДФРМ. Одредувањето на училиштата за оптшинските натпревари се врши 
по кружен систем почнувајќи од општинските натпревари во 2015. Координаторите, заедно 
со претседателот на Комисијата за натпревари при ДФРМ, доц. д-р Ламбе Барандовски ќе 
го подготват конечниот список на училиштата во кои ќе се одржат општинските натпревари.  

• Координатор за секоја општина ќе биде наставник од училиштето домаќин на општинскиот 
натпревар. Листа на координатори дополнително ќе биде објавена на www.dfrm.org 

• Сите учениците кои во претходната учебна година на Републичките натпревари (за 
основно и средно) освоиле прва, втора, трета награда или пофалница се ослободени од 
учество на општинските натпревари. Тие директно се пласираат за регионалните 
натпревари. Овие ученици, исто како и останатите ученици ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да 
пополнат и испратат пријава како и останатите учесници на општинските натпревари. Во 
полето забелешка внесете „со награда“. 

• Учениците од училиштата во општините каде има најмногу едно основно или најмногу 
едно средно училиште учествуваат на општински натпревар кој во исто време е и 
училишен натпревар. Натпреварот го организираат предметните наставници по истите 
правила како и во другите општини со повеќе училишта. 

• Се препорачува наставниците да направат еден список во кој ќе ги пријават сите ученици 
на кои наставникот им е ментор и ќе учествуваат на општинските натпревари (Да не се 
испраќа пријава за секој ученик пооделно и списокот да не се модифицира и препраќа по 
повеќе пати). 

Список на сите пријавени ученици ќе биде објавен на страната на ДФРМ. 

• Темите за натпреварите се објавени на страната на ДФРМ. 
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• Список на литература која учениците и наставниците може да ја користат при подготовката 
за натпреварите на ДФРМ е дадена на страната на ДФРМ. 

 

Обврски на училиштата домаќини на општинските натпревари 
1. Обезбедува простории за одржување на натпреварот на учениците натпреварувачи, просторија  
    за нивните ментори и просторија за работа на комисијата со компјутер и печатач. 
2. Обезбедува по едно лице - тестатор (од наставниците што не предаваат физика) за присутност   
    во секоја просторија каде има натпреварувачи. 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА 2018 

Потребно е да се пријават училишта за домаќини на регионалните натпревари по физика.  
 
Пријавување  на интерес за домаќини кај претседателот на Комисијата за натпревари при ДФРМ, 
доц. д-р Ламбе Барандовски (fizikanatprevari@gmail.com).  
Информациите дополнително ќе бидат објавени. 

 

Обврски на училиштата домаќини на регионалните натпревари 
1. Обезбедува простории за одржување на натпреварот на учениците натпреварувачи, просторија  
    за нивните ментори и просторија за работа на комисијата со компјутер и печатач. 
2. Обезбедува по едно лице - тестатор (од наставниците што не предаваат физика) за присутност  
     во секоја просторија каде има натпреварувачи. 
3. Обезбедува оброк и освежување за натпреварувачите и менторите. 
 

РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА 2018 

СОУ „7 Март“ – Тетово ќе биде домаќин на 61 Републички натпревар по физика за учениците од 
средните училишта во Република Македонија (28.4.2018) 
 
Потребно е да се пријави наставник по физика-ментор и училиште за домаќин на Републичкиот 
натпревар по физика за учениците од основните училишта.  
 

Обврски на училиштата домаќини на републичките натпревари 
1. Обезбедува простории за одржување на натпреварот на учениците натпреварувачи, просторија  
    за нивните ментори и просторија за работа на комисијата со компјутер и печатач. 
2. Обезбедува по едно лице - тестатор (од наставниците што не предаваат физика) за присутност  
    во секоја просторија каде има натпреварувачи. 
3. Обезбедува оброк и освежување за натпреварувачите и менторите. 
 

МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ФИЗИКА 

Домаќин на Македонската олимпијада по физика 2017 (Селекциониот натпревар за  IPhO 2018, 
EuPhO 2018) ќе биде Институтот за физика при Природно - математичкиот факултет во Скопје. 
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МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ  

Домаќин на Втората Македонската олимпијада по природни науки 2017 (Селекциониот натпревар 
за  IJSO 2018) ќе биде Институтот за физика при Природно - математичкиот факултет во Скопје. 

 
 

XLII ШКОЛА „МЛАДИ ФИЗИЧАРИ“ 
Информации за XLII Школа „Млади физичари“дополнително ќе бидат објавени. 

 
ДФРМ 
Д-р Ламбе Барандовски, 
Претседател на Комисијата за натпревари при ДФРМ 


