
ДРУШТВО НА ФИЗИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Скопје, 12.4.2016

ПРОГРАМА ЗА 49 РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА
(Сабота, 16 април 2016 година)

9.00 - 9.20 Пристигнување на натпреварувачите и менторите

9.20 - 9.25 Поздравно обраќање на претставник од училиштето домаќин на натпреварот (незадолжително)

9.25 - 9.30 Поздравно обраќање на претставник од ДФРМ (незадолжително)

9.30 - 9.50 Сместување на натпреварувачите во училници

9.50 - 10.00 Секој натпреварувач добива тетратка со прикачен коверт и лист со задачи

10.00 - 12.00 (за учениците) Решавање на задачи, (за наставниците) 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)

*Зависно од бројот на натпреварувачи во даден регион, термините за соопштување на прелиминарни резултати, примање
приговори и објавување на листа со резултати, регионалните комисии можат да ги променат, а соодветните промени во
програмата се објавуваат на видно место. Ве молиме следете ги информациите дадени од Регионалната комисија.

Забелешка: Вообичаено, конечните резултати се објавуваат на денот на натпреварот. Во регионите каде има поголем број
натпреварувачи, доколку Комисијата не успее да ја заврши работата во истиот ден, конечните резултати може да се објават и
подоцна (на web страната на ДФРМ), но не подоцна од три дена од денот на одржување на натпреварот.

ДФРМ



ВОДИЧ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ

Пред почеток на натпреварот

 Бидете во училиштето домаќин на натпреварот, најмалку 30 минути пред почеток на натпреварот

 На тетратката и на ковертот ја запишувате само вашата шифра и годината на образование (VIII, IX, I, II, III или IV година)

 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
На ливчето пишувајте читко со печатни букви. Овие податоци се потребни за Вашите дипломи и дипломите на менторите

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/година, задача/задачи за која се приговара и
кратко објаснуванје за причината за приговарање) и истото го ставате во кутијата за приговори

 Приговори со непотполни информации не се разгледуваат

 За неосновани приговори не се доделуваат бодови

Ви посакуваме успех
  ДФРМ


