
SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY 

 ZASADY FIZYKI W 

DOŚWIADCZENIACH 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs odbywa się na terenie LO im. A Mickiewicza w Piastowie 

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń LO im. A 

Mickiewicza w Piastowie 

3. Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Dyrektor LO im. A. Mickiewicza w Piastowie. 

I. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnik konkursu wykonuje tylko jedno doświadczenie obrazujące  prawa fizyki 

2. Doświadczenie powinno być wykonane samodzielnie (lub z udziałem innej osoby, ale tylko w 

charakterze pomocniczym), przy użyciu ogólnie dostępnych materiałów ( przedmiotów codziennego 

użytku, substancji dostępnych w sklepach spożywczych) lub wykonanych samodzielnie urządzeń 

3. W wyborze doświadczenia uczeń może korzystać z różnych źródeł ( książki, czasopisma, internet 

itp.)  

4. Ocenie podlegać będzie zarówno wykonanie doświadczenia jak i wytłumaczenie go w oparciu o 

prawa fizyki. 

 

II. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Konkurs jest dwuetapowy 

-  I etap: oddanie przez uczestników  scenariuszy doświadczeń do nauczyciela fizyki 

(nauczyciel spośród przedstawionych scenariuszy wybiera 10 najlepszych doświadczeń do II etapu) 

- II etap: przeprowadzenie doświadczeń i wybór trzech najlepszych 

2. Scenariusz doświadczenia powinien zawierać 

- tytuł doświadczenia 

- spis materiałów i przyrządów potrzebnych do przeprowadzenia doświadczenia 

- opis doświadczenia ( należy opisać poszczególne etapy) 

- wyjaśnienie obserwowanych efektów i zjawisk w oparciu o prawa fizyki. 

3. W etapie II każdy z uczestników wykonuje zaproponowane przez siebie doświadczenie 

4. Komisja konkursowa ocenia doświadczenie według następujących kryteriów: 

 zgodność doświadczenia ze scenariuszem 

 merytoryczna i dydaktyczna jakość objaśnień  

 sukces końcowy 

5. Za każde wykonane w konkursie doświadczenie uczestnik otrzyma 5 z fizyki, a 3 pierwsze miejsca 

zostaną dodatkowo nagrodzone. 

III. TERMINARZ KONKURSU 

 

1. Ogłoszenie konkursu:   6.12. 2018 r. 

2. Zgłaszanie scenariuszy doświadczeń : do 17.12.2018 r.  

3. Ogłoszenie wyników I etapu:  20.12.2018 r. 

4. Finał (II etap) : 9.01.2019 r 

 
SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ: 

1. Joanna Piliszek- nauczyciel fizyki 

2. Hanna Babikowska- dyrektor LO im. A. Mickiewicza w Piastowie 

3. Elżbieta Szostak- nauczyciel j. polskiego 
 


