
Informacije o tekmovanju 

Še nekaj informacij o tekmovanju za 1. letnik (oziroma za dijake, ki se 1. leto učijo fiziko na 

srednješolski stopnji). 

1. Naloge boste lahko prenesli z Infoserverja 5. marca 2014 od 7.00 naprej. Naloge bodo 

v PDF formatu. 

2. Naloge je potem potrebno razmnožiti (natisniti ali fotokopirati) v primernem številu 

glede na število prijavljenih dijakov. 

3. Kot smo vas obvestili že zadnjič, se bo tekmovanje lahko pričelo med 14.00 in 14.30. 

4. Reševanje nalog bo trajalo 60 minut. Prvih 30 minut nihče ne sme zapuščati 

tekmovalnega prostora. Če po tem času zapusti tekmovalni prostor (stranišče ...), ne 

sme kontaktirati z nobeno osebo. Tekmovalec lahko zamudi na tekmovanje največ 15 

minut, vendar se mu zaradi tega čas tekmovanja ne podaljša. Če zamudi več kot 15 

minut, ne more tekmovati. 

5. V tekmovalnem prostoru so dijaki razporejeni tako, da sedi vsak za svojo mizo in je 

razmik med mizami takšen, da onemogoča prepisovanje. V tekmovalnem prostoru je 

en nadzorni učitelj. 

6. Na tem tekmovanju ni šifriranja izdelkov. Tekmovalci oddajo izdelke pod svojim 

imenom. 

7. Naloge so izbirnega tipa. Nalog bo 20, pri vsaki bo pet možnih odgovorov  (A, B, C, D, 

E). Za napačen odgovor bodo tekmovalci dobili negativne točke (seveda manj kot za 

pravilne). Informacije glede točkovanja bodo napisane na tekmovalni poli. 

8. Na tekmovanju ni dovoljena uporaba literature ali zapiskov. Tekmovalec lahko 

uporablja pisalo, geometrijsko orodje in neprogramabilno žepno računalo.  Dijaki 

bodo svoje odgovore vpisovali neposredno v tekmovalne pole. Za pomoč pri 

reševanju imejte pripravljene tudi prazne bele liste papirja A4, ki lahko služijo 

dijakom v pomoč pri reševanju, pri točkovanju pa se ne upoštevajo in jih dijaki ne 

oddajajo.  

9. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih 

elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, 

prenosnih telefonov …), razen neprogramabilnega žepnega računala. 

10. Učitelji boste v aplikacijo za vnos rezultatov v InfoServerju vnesli tekmovalčeve 

odgovore. V aplikaciji se bodo odgovori avtomatsko točkovali. Rezultate bo potrebno 

vnesti najkasneje do petka, 7. marca 2014 do 18.00, ko bo program avtomatsko zaprl 

možnost vpisovanja podatkov. 

11. Na tekmovanju osvoji bronasto priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne šole, 

razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 25 % možnih 

točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z 

najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje. 

12. Podrobnejša navodila za aplikacijo boste prejeli, ko bo na razpolago (predvidoma v 

dveh ali treh dneh, čeprav nam je bila obljubljena danes). 
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