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§ 1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. 

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 

3. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. 

4. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.  

5. Za stronę merytoryczną konkursu odpowiada przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej 

6. Cele konkursu: 

a) wykrywanie uzdolnień młodzieży, 

b) motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, 

c) mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy, 

d) popularyzowanie fizyki wśród młodzieży gimnazjalnej oraz rozwijanie 

zainteresowań fizyką 

7. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego z fizyki i astronomii w gimnazjum. 

 
 

§ 2 

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU 

 
 

I. ETAP SZKOLNY 
 

1. Etap szkolny odbędzie się 14 listopada 2009 roku, godz.11:00. 

2. Przeprowadza go Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.  

3. Szkolną Komisję Konkursową tworzą: 

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący, 

b) dwóch nauczycieli fizyki lub przedmiotów pokrewnych – jako członkowie 

komisji. 

4. Do zadań Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej należy: 

a) powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej, 

b) powielanie, zabezpieczenie i przechowywanie testów przekazanych drogą 

elektroniczną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, nadzór nad przebiegiem 

konkursu i prawidłowym ocenianiem prac, 

c) opracowanie zasad kodowania prac etapu szkolnego, 

d) ogłoszenie wyników konkursu na terenie szkoły, 

e) przestrzeganie terminów i wszelkich spraw organizacyjnych, prowadzenie 

dokumentacji konkursu oraz przechowywanie w/w dokumentacji wraz z pracami 

do zakończenia ostatniego etapu konkursu, 

f) rozpatrywanie ewentualnych zastrzeżeń od decyzji Szkolnej Komisji 

Konkursowej, 
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g) przechowywanie testów uczniów, którzy przystąpili do konkursu zaopatrzonych  

      w podpisy członków komisji przez okres dwóch lat. 

5. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa na podstawie testów, 

przygotowanych na zlecenie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Test składa się z zadań 

zamkniętych i otwartych. Czas na rozwiązanie testu – 90 minut. 

6. Uczestnicy etapu szkolnego powinni posiadać kalkulator prosty i linijkę.  

7. Członkowie Komisji, po przeprowadzeniu konkursu, sprawdzają i oceniają prace 

uczniów zgodnie z  kryteriami opracowanymi przez autora testów. Każda praca 

powinna być podpisana przez członków komisji. 

8. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik, który otrzyma minimum 75%  

z możliwych do uzyskania 50 punktów. 

9. Protokół z eliminacji szkolnych (zgodnie z załącznikiem nr 2a) ostemplowany 

pieczęcią szkoły, podpisany przez dyrektora szkoły i członków Komisji Szkolnej, 

wszystkie szkoły, które przystąpiły do konkursu wysyłają w ciągu 7 dni od daty 

przeprowadzenia konkursu do właściwego Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, 

nie później niż do 23 listopada 2008 r. 

 

Wydziały Nadzoru Pedagogicznego KO Adres 

Kalisz 

powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz m., kępiński, 
krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, 
pleszewski 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu 

ul. Kordeckiego 19 
62-800 Kalisz 
tel. (0-62) 502 35 00 
fax. (0-62)  502 30 11 
e-mail: wkokal@ko.poznan.pl 

Konin 

powiaty: kolski, koniński, Konin m., słupecki, 
Turkowski 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie 

ul. Maksymiliana Kolbe 3 
62-510 Konin 
tel. (0-63) 243 51 05 
fax. (0-63) 243 51 06 
e-mail: wkokon@ko.poznan.pl 

Leszno 

powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, 
Leszno m., rawicki 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Lesznie 

Pl. Kościuszki 4 
64-100 Leszno 
tel. (0-65) 529 48 38 
fax. (0-65) 520 57 29 
e-mail: wkolesz@ko.poznan.pl 

Piła 

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, 
pilski, złotowski 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Pile 

Ul. Dzieci Polskich 26 
64-920 Piła 
tel. (0-67) 212 37 67 
fax. (0-67) 212 37 67 
e-mail: wkopil@ko.poznan.pl 

Poznań 

powiaty: poznański ziemski, poznański grodzki 
(Nowe Miasto, Grunwald, Wilda, Stare Miasto, 
Jeżyce), średzki, śremski, gnieźnieński, 
wrzesiński, obornicki, szamotulski, 
międzychodzki, wągrowiecki, nowotomyski, 
grodziski, wolsztyński 

Wydział Strategii  Nadzoru Pedagogicznego  

ul. Kościuszki 93 
60-967 Poznań 
Sekretariat: 
tel. 061 854 17 20 
e-mail: wsnp@ko.poznan.pl 

mailto:wkokal@ko.poznan.pl
mailto:wkokon@ko.poznan.pl
mailto:wkolesz@ko.poznan.pl
mailto:wkopil@ko.poznan.pl
mailto:wsnp@ko.poznan.pl
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10. Za datę wysłania protokołu z eliminacji szkolnych, o której mowa w pkt 8, przyjmuje 

się datę stempla pocztowego. 

11. Protokoły należy wypełnić pismem komputerowym. 

 

II. ETAP REJONOWY 
 

1. Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego odbędzie się                               

15 stycznia 2010r., godz.14:00 w szkołach wyznaczonych przez Dyrektorów 

Wydziałów Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz 

Wydziału  Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu.  

2. Przygotowują go i przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe powołane przez 

Dyrektorów Wydziałów Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile 

oraz Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu. Komisje rejonowe 

nadzorowana są przez komisję wojewódzką. 

3. Do zadań Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej należy: 

a) wysłanie zawiadomień do dyrektorów szkół, z których uczniowie zakwalifikowali 

się do etapu rejonowego ( załącznik nr 3). 

b) określenie zadań i organizacji pracy komisji oraz nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem eliminacji, 

c) zabezpieczenie i przechowywanie testów otrzymanych od Wydziałów Nadzoru 

Pedagogicznego do dnia konkursu, 

d) nadzorowanie właściwego oceniania prac, 

e) przestrzeganie zasad kodowania prac; kodem uczestnika jest numer miejsca 

wylosowanego w sali, w której odbywa się konkurs, 

f) przestrzeganie terminów i wszelkich spraw organizacyjnych oraz prowadzenie 

dokumentacji konkursu, 

g) przechowanie dokumentacji konkursu wraz z pracami uczniów przez okres dwóch 

lat oraz umożliwienie wglądu w prace Przewodniczącemu Komisji Wojewódzkiej, 

h) sporządzenie protokołu (załącznik nr 2b) z eliminacji rejonowych i przesłanie go 

wraz z testami uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału na adres wskazany  

w pkt 10. 

i) przesłanie do Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej wraz z kopią protokołu 

informacji zawierającej liczbę szkół biorących udział w konkursie (z podziałem na 

miejskie i wiejskie) wraz z liczbą uczniów z poszczególnych szkół. 

4. W etapie rejonowym uczestnicy rozwiązują zestaw zadań zamkniętych i zadań 

otwartych o zróżnicowanym stopniu trudności. Czas rozwiązania 120 minut. 

5. Uczestnicy etapu rejonowego powinni posiadać kalkulator prosty i linijkę. 

6. Do finału wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy, którzy otrzymają 80% z 50 

możliwych do uzyskania punktów. 

7. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i podpisana przez członków komisji 

sprawdzających pracę. 

8. Protokoły komisji z eliminacji rejonowych uwzględniają liczbę uczestników, wykaz 

szkół przygotowujących uczniów do konkursu rejonowego, wykaz uczestników, 

którzy zakwalifikowali się do finału wraz z danymi osobowymi nauczycieli ich 

przygotowujących. Wykaz ten powinien zawierać imię, nazwisko, datę i miejsce 
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urodzenia uczestnika, nazwę i adres szkoły, ilość zdobytych punktów oraz imię  

i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu (załącznik nr 2b-1). Wykaz 

ten proszę sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 

9. Protokoły należy wypełnić pismem komputerowym. 

10. Protokoły wraz z pracami uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału 

wojewódzkiego Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych przesyłają  

w ciągu 7 dni od czasu rozpatrzenia zastrzeżeń, nie później jednak niż do 22 stycznia 

2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w 

Poznaniu. 

11. Protokoły winny być przesłane drogą pocztową i elektroniczną na adres: 

Wydział  Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu 

ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań, (z dopiskiem „Konkurs fizyczny”) 

wsnp@ko.poznan.pl 

 
 

III. ETAP WOJEWÓDZKI 
 

1. Finał Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego organizuje i przeprowadza Wojewódzka 

Komisja Konkursowa powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Etap 

wojewódzki przeprowadzony zostanie 27 lutego 2010 r., godz.11:00 

w Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Poznaniu,  

Os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań, tel. (061) 820 63 01 

2. Finał wojewódzki składa się z dwóch części. Uczestnik może uzyskać z obu części 

maksymalnie 50 punktów. 

3. W pierwszej części uczestnicy rozwiązują pięć zadań otwartych i mogą uzyskać 

maksymalnie 35 punktów. Czas rozwiązania 120 minut. 

4. W drugiej części uczniowie otrzymają zestaw piętnastu zadań zamkniętych i mogą 

uzyskać maksymalnie 15 punktów. Czas rozwiązania 30 minut. 

5. Uczestnicy etapu wojewódzkiego powinni posiadać kalkulator prosty i linijkę. 

6. Finalistą konkursu zostaje uczeń, który przystąpił do finału wojewódzkiego. 

7. Laureatem Konkursu Wojewódzkiego zostaje uczestnik, który otrzyma  

90% możliwych do uzyskania 50 punktów. 

8. Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządza: 

a) protokół z przebiegu konkursu (załącznik nr 9),  

b) wykaz laureatów i finalistów (załączniki nr 10 i 11), 

c) sprawozdanie z przebiegu Konkursu Wojewódzkiego (załącznik nr 12), 

d) zaświadczenia dla finalistów i laureatów (załączniki nr 5 i 6). 

 

 

 
 

§ 3 

OGŁASZANIE I ZATWIERDZANIE WYNIKÓW KONKURSU 

 

mailto:wsnp@ko.poznan.pl
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1. Oficjalne wyniki konkursu ogłasza się w formie komunikatu pisemnego w terminie do 

3 dni od dnia zakończenia danego etapu: 

a) po etapie szkolnym wyniki ogłasza Przewodniczący Szkolnej Komisji 

Konkursowej w swojej szkole, 

b) po etapie rejonowym wyniki będą ogłoszone w sposób określony przez 

Przewodniczącego Komisji Rejonowej na stronie internetowej szkoły rejonowej 

lub organizatora etapu rejonowego w formie zakodowanej, 

c) po etapie wojewódzkim wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej 

Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Poznaniu,  

Os. Wichrowe Wzgórze 114, ( http://extraszkola.pl ); listy finalistów i laureatów 

będą zawierały numery kodowe prac uczniów oraz liczbę uzyskanych punktów, 

d) uczestnik etapu rejonowego i wojewódzkiego powinien posiadać przy sobie  

legitymację szkolną oraz zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 14)  

e) listy finalistów i laureatów będą znajdowały się u Przewodniczącego 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz w  Kuratorium Oświaty w Poznaniu,  

f) dyrektorzy szkół, z których uczniowie brali udział w konkursie otrzymają pisemne 

informacje o wynikach konkursu (załącznik nr 4). 

2. Zaświadczenia dla finalistów i laureatów stopnia wojewódzkiego przygotowuje 

Wojewódzka Komisja Konkursowa zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6. 

3. Zaświadczenia oraz rejestr wydanych zaświadczeń wymagają notyfikacji 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Rejestr wydanych zaświadczeń będzie zgodny  

z załącznikiem nr 8.  

4. Zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju. 

5. Podziękowania i listy gratulacyjne dla nauczycieli pracujących w komisjach 

rejonowych oraz nauczycieli przygotowujących laureatów przygotowuje Wojewódzka 

Komisja Konkursowa. 

 
 

§ 4 

WNOSZENIE ZASTRZEŻEŃ I TRYB ICH ROZPATRYWANIA 
 

1. Odwołania uczestników konkursu, rodziców (prawnych opiekunów) lub osób przez 

rodziców pisemnie upoważnionych dotyczące formalnego przebiegu konkursu powinny 

zostać złożone w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników do: 

a) po etapie szkolnym do Przewodniczącego Komisji Szkolnej, 

b) po etapie rejonowym do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej za 

pośrednictwem przewodniczących komisji rejonowych, 

c) po etapie wojewódzkim do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.  

2. Odwołania dotyczące etapu rejonowego i wojewódzkiego rozpatruje Wojewódzka 

Komisja Konkursowa. 

3. Odwołania po etapie wojewódzkim należy wysłać na adres: 

Ewa Strugała 

VI Liceum Ogólnokształcące 

ul. Krakowska 17a, 61-889 Poznań 

ewastrugala@op.pl 

http://extraszkola.pl/
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4. Po rozpatrzeniu odwołań przez Wojewódzką Komisję Konkursową, jej decyzja po 

uzgodnieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty jest ostateczna. 

5. Protokoły z wniesionych zastrzeżeń będą sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 7. 

6. Odwołania wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.  

7. Prace mogą być udostępnione do wglądu uczniom lub ich opiekunom w ciągu 3 dni od 

daty zakończenia danego etapu konkursu w obecności przewodniczącego właściwej 

komisji konkursowej. 

8. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nie objętych regulaminem podejmuje 

przewodniczący właściwej komisji. 

9. Prace pisemne oraz testy po ich sprawdzeniu przez komisję stają się dokumentami, które 

będą dostępne pracownikom Kuratorium Oświaty w Poznaniu sprawującym nadzór 

pedagogiczny. 

10. Zestawy zadań z poszczególnych etapów konkursu udostępnione będą na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w przeciągu 10 dni roboczych od daty 

przeprowadzenia konkursu. Nie zostanie opublikowany klucz.  
 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy rejonowego i wojewódzkiego etapu konkursu muszą posiadać przy sobie 

ważne legitymacje szkolne oraz zgodę rodziców na przetwarzania danych osobowych. 

2. Uczestnicy wszystkich etapów mogą korzystać z kalkulatorów prostych. Kalkulator 

prosty jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań 

matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego 

pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb. 

3. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy 

w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do konkursu. 

4. Przewodniczący komisji konkursowej przyjmują od uczniów wolę przystąpienia do 

konkursu  na każdym jego etapie. 

5. Ogólny zakres wiadomości i umiejętności na poszczególnych etapach konkursu zawarto 

w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

6. Godziny przeprowadzenia eliminacji konkursowych na poszczególnych etapach mogą 

ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji konkursu ukażą się na stronie 

internetowej Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce konkursy. 

7. Wszystkie załączniki, o których mowa w Regulaminie są dostępne w wersji 

elektronicznej u Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

8. Wszelkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu fizycznego proszę 

kierować na adres przewodniczącego: ewastrugala@op.pl 

 
 

dr Ewa Strugała 

 

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Fizycznego 

VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Krakowska 17a, 61-899 Poznań 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Załącznik nr 1 – Wymagania na poszczególne etapy konkursu fizycznego 

2. Załącznik nr 2a – Protokół z przebiegu etapu szkolnego konkursu fizycznego 

3. Załącznik nr 2a-1 – Tabela z wykazem uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu 

rejonowego. 

4. Załącznik nr 2b – Protokół z przebiegu etapu rejonowego konkursu fizycznego 

5. Załącznik nr 2b-1 – Tabela z wykazem uczestników etapu rejonowego, którzy 

zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. 

6. Załącznik nr 3 - Zawiadomienie do Dyrektorów szkół wysyłane przez komisje 

rejonowe po etapie szkolnym i rejonowym. 

7. Załącznik nr 4 – Zawiadomienie wysyłane do Dyrektorów szkół po etapie 

wojewódzkim zawierające wykaz laureatów i finalistów. 

8. Załącznik nr 5 – Zaświadczenie dla finalisty Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 

9. Załącznik nr 6 – Zaświadczenie dla laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 

10. Załącznik nr 7 – Protokół z rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń. 

11. Załącznik nr 8 – Rejestr zaświadczeń wydanych finalistom i laureatom. 

12. Załącznik nr 9 – Protokół z przebiegu etapu wojewódzkiego konkursu fizycznego 

13. Załącznik nr 10 – Wykaz laureatów Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 

14. Załącznik nr 11 – Wykaz finalistów Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 

15. Załącznik nr 12 – Wzór sprawozdania z przebiegu Wojewódzkiego Konkursu 

Fizycznego 

16. Załącznik nr 13 – Wzór podziękowania dla nauczyciela finalisty/laureata 

17. Załącznik nr 14 – Wzór dokumentu poświadczającego zgodę na przetwarzania danych 

osobowych ucznia 
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Załącznik nr 1 

 

KONKURS FIZYCZNY – WYMAGANIA 
 

 

I. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  

UJĘCIE OGÓLNE 

1. Etap szkolny obejmuje następujące treści: 

oddziaływania, właściwości i budowa materii, elementy hydrostatyka i aerostatyka, 

kinematyka, dynamika, analiza energetycznej procesów cieplnych oraz drgań i rozchodzenia 

się fal mechanicznych. 

2. Etap rejonowy obejmuje treści wymienione dla etapu szkolnego oraz: 

2.1. obliczanie wartości wektorów wypadkowych z pomocą twierdzenia Pitagorasa 

2.2. obliczanie pracy sił składowych 

2.3. przemiany energetyczne z uwzględnieniem zmian energii wewnętrznej, 

2.4. bilans cieplny, 

2.5. zmiany stanów skupienia, wykresy zależności Q(t), T(Q) 

2.6. prawo powszechnego ciążenia, 

2.7. I i II prędkość kosmiczna 

2.8. prawo Coulomba, 

2.9. natężenie pola elektrostatycznego,  

2.10.  opór właściwy 

2.11.  prawo Ohma 

2.12.  I i II prawo Kirchhoffa 

2.13.  szeregowo-równoległe łączenie oporów, 

2.14.  siły sprężystości, energia potencjalna sprężystości, 

2.15.  wykres zależności wychylenia od czasu w ruchu drgającym, 

2.16.  siła elektrodynamiczna, 

2.17.  wektor indukcji pola magnetycznego wraz z jednostką, 

2.18.  przekładnia transformatora, 

2.19.  zasada działania mierników prądu. 

3. Etap wojewódzki obejmuje treści wymienione dla etapu rejonowego oraz: 

3.1. prawo załamania światła, współczynnik załamania światła, 

3.2. równanie zwierciadła i soczewki, 
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3.3. przyrządy optyczne (lupa, oko), 

3.4. konstrukcje powstawania obrazów w układach optycznych, 

zasada działania fotokomórki, zjawisko fotoelektryczne, wzór Einsteina 

 

 

II. ZAGADNIENIA I TREŚCI SZCZEGÓŁOWE 

 

1. ODDZIAŁYWANIA 

1.1. rodzaje oddziaływań - ich skutki i wzajemność 

1.2. siła jako miara oddziaływań 

1.3. składanie sił 

2. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII 

2.1. trzy stany skupienia ciał 

2.2. właściwości ciał stałych, cieczy i gazów 

2.3. oddziaływania międzycząsteczkowe 

2.4. zmiany stanów skupienia ciał 

2.5. rozszerzalność temperaturowa ciał 

2.6. masa i jej wyznaczanie 

2.7. gęstość ciał 

3. ELEMENTY HYDROSTATYKI I AEROSTATYKI 

3.1. siła nacisku na podłoże 

3.2. ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne 

3.3. naczynia połączone 

3.4. pływanie ciał 

3.5. praktyczne wykorzystanie prawa Archimedesa 

4. RUCH I SIŁY 

4.1. rodzaje ruchów i ich opis 

4.2. względność ruchu 

4.3. trzy zasady dynamiki Newtona 

4.4. ciężar ciał 

4.5. swobodne spadanie ciał 

4.6. praca, moc i energia 
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4.7. rodzaje energii mechanicznej 

4.8. maszyny proste 

5.   ANALIZA ENERGETYCZNA PROCESÓW CIEPLNYCH 

5.1. energia wewnętrzna 

5.2. I zasada termodynamiki 

5.3. zmiany stanów skupienia ciał pod wpływem temperatury 

5.4. bilans cieplny 

6.   RUCH DRGAJĄCY I FALOWY 

6.1. ruch drgający 

6.2. okres i częstotliwość drgań 

6.3. rezonans mechaniczny 

6.4. rodzaje fal 

6.5. zjawisko odbicia, załamania, dyfrakcja, interferencja 

6.6. fale dźwiękowe, rezonans akustyczny, hałas 

7.   ELEKTROSTATYKA 

7.1. rodzaje elektryzowania ciał 

7.2. rodzaje ładunków 

7.3. ładunek elementarny 

7.4. pole elektrostatyczne 

7.5. jednostka ładunku elektrycznego 

7.6. wzajemne oddziaływanie ładunków elektrycznych 

8.   PRĄD ELEKTRYCZNY 

8.1. napięcie, natężenie prądu elektrycznego i jego pomiar 

8.2. obwody elektryczne z jednym źródłem napięcia 

8.3. skutki przepływu prądu elektrycznego 

8.4. zależność natężenia prądu od napięcia 

8.5. praca i moc prądu elektrycznego 

8.6. łączenie odbiorników energii elektrycznej 

9.   MAGNETYZM 

9.1. pole magnetyczne magnesu, prądu elektrycznego 

9.2. zasada działania i zastosowanie magnesu 

9.3. siła elektrodynamiczna 

9.4. zasada działania silnika prądu stałego 
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9.5. indukcja elektromagnetyczna 

9.6. transformatory 

9.7. zasada działania i zastosowanie elektromagnesu 

10. FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA 

10.1. rozchodzenie się światła 

10.2. zjawisko odbicia światła 

10.3. załamanie światła 

10.4. obrazy otrzymywane za pomocą soczewki 

 

 

III. WYKAZ  PROPONOWANEJ LITERATURY KONKURSU 

a) J. Domański, B. Mazur, Doświadczenia pokazowe, Wydawnictwo Edukacyjne 

ResPolona, Łódź 2002 

b) H. Kaczorek, Testy z fizyki dla uczniów gimnazjum, Wyd. ZamKor, Kraków, 2008 

c) J. Salach, B. Sagnowska, Zbiór zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum 

profilowanego, Wyd. ZamKor, Kraków, 2008 

d) J. Niemiec, J. Wójcicka, Biblioteka nauczyciela fizyki gimnazjum, praca z uczniem 

zdolnym, Zadania konkursowe dla uczniów gimnazjum, Wyd. ZamKor, Kraków, 2008 

e) B. Sagnowska, J. Salach, A. Smólski,  Fizyka w gimnazjum. Standardy osiągnięć z 

przykładowymi zadaniami, Wyd. ZamKor, Kraków, 2007. 
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Załącznik nr 2a 

 

 

Pieczęć szkoły 
 

powiat …………………………….. 

 
 

PROTOKÓŁ 

z przebiegu etapu szkolnego Konkursu ………………………… 

dla uczniów gimnazjów odbytego w dniu …………………… 
 
 

w ………………………………………………………………………………………….. 
miejsce i adres i telefon, 

 
 
W konkursie ……………………………….………... wzięło udział ………… uczniów. 
 
 
Komisja w składzie:  

Przewodniczący:  …………………………………………….. 

Członkowie:  …………………………………………….. 

   …………………………………………….. 
 
po sprawdzeniu prac komisja kwalifikuje………….uczniów wg  załącznika 2a-1 
 
 
Zatwierdzam: 
 
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły Podpisy: 

       Przewodniczący …………………………. 

       Członkowie     …………………………. 

             …………………………. 
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Załącznik nr 2a-1 

 

ETAP SZKOLNY 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Fizycznego 

odbytego dnia  14.XI.2009 r. 

TABELA: Wykaz uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego. 

 
 

Lp. 
Nazwisko i 
imię 

Data 
urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

Klasa 
Szkoła - adres i 
telefon, powiat 

Ilość 
zdobytych 
punktów 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 
przygotowującego 

1.        

2.        

3.        

 
Podpisy: 

1. Przewodniczący ………………………… 

2. Członkowie komisji ………………………… 

    ………………………… 
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Załącznik nr 2b 

 

 

Pieczęć szkoły 
 

 
 

PROTOKÓŁ 

z przebiegu etapu rejonowego Konkursu Fizycznego Rejon nr ….. 

dla uczniów gimnazjów odbytego w dniu 15.01.2010 r. 
 

w ………………………………………………………………………………………….. 
miejsce i adres i telefon, 

 
 

W konkursie chemicznym wzięło udział ………… uczniów. 
Do kolejnego etapu przeszło ………uczniów,  
 
Komisja w składzie:  

Przewodniczący:  ……………………………… 

Członkowie:  ……………………………… 

   …………………………….... 
 
 
po sprawdzeniu prac komisja kwalifikuje do etapu wojewódzkiego następujących uczniów: 
załącznik 2b-1 
 
 
Zatwierdzam: 
 
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły Podpisy: 

       Przewodniczący ………………………. 

       Członkowie     ………………………. 

             ………………………. 
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Załącznik nr 2b-1 

 

ETAP REJONOWY 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO. 

odbytego dnia  15.01.2010 R. w rejonie ……… 

TABELA: Wykaz uczestników etapu rejonowego, którzy zakwalifikowali się do 
etapu wojewódzkiego. 

 
 

Lp. 
Nazwisko i 
imię 

Data 
urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

Klasa 
Szkoła - adres i 
telefon, powiat 

Ilość 
zdobytych 
punktów 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 
przygotowującego 

1.        

2.        

3.        

 
Podpisy: 

1. Przewodniczący ………………………… 

2. Członkowie komisji ………………………… 

    ………………………… 
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Załącznik nr 3 

 

 

ZAWIADOMIENIE 
 
 

Dyrektor 

………………………………………… 

………………………………………… 
nazwa, adres szkoły 

…………… Komisja 

Konkursu …………. 

 

 

 .......................  Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący: ………………………..………. 

Członkowie: 

1. ………………………..………. 

2. ………………………..………. 
 

zawiadamia, że do stopnia rejonowego / wojewódzkiego konkursu 

zakwalifikowano następujących uczniów: 

1. ………………………..………. 

2. ………………………..………. 

3. ………………………..………. 

 

data …………………..   Podpisy: 

      Przewodniczący …………………………. 

      Członkowie  …………………………. 

         …………………………. 
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Załącznik nr 4 

ZAWIADOMIENIE 
 
 

Dyrektor 

………………………………………… 

………………………………………… 
nazwa, adres szkoły 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący: ………………………..………. 

Członkowie: 

1. ………………………..………. 

2. ………………………..………. 

3. ………………………..………. 

4. ………………………..………. 
 
zawiadamia, że tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w roku szkolnym 
2009/2010 otrzymali następujący uczniowie: 
 

1.  ……………………………………………….. z liczbą punktów ……………… 

2.  ……………………………………………….. z liczbą punktów ……………… 

3.  ……………………………………………….. z liczbą punktów ……………… 
 
tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w roku szkolnym 2009/2010 
otrzymali następujący uczniowie: 
 

1.  ……………………………………………….. z liczbą punktów ……………… 

2.  ……………………………………………….. z liczbą punktów ……………… 

3.  ……………………………………………….. z liczbą punktów ……………… 
 
 

data …………………..   Podpisy: 

      Przewodniczący …………………………. 

      Członkowie  …………………………. 

         …………………………. 

         …………………………. 
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Załącznik nr 5 

 

Zaświadczenie nr ....../....../2009 
     Symbol/typ szkoły 

dla 

 
....................................................................................... 

imię i nazwisko ucznia 

 

urodzonego/ej w dniu ........................................... 
data i miejsce urodzenia 

 

ucznia/uczennicy 
 

.................................................................................... 

nazwa szkoły 

 

który/a uzyskał/ła tytuł 

 

FINALISTY 

 

Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 
 

 

Uprawnienia finalisty: 
 

1. Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   i   Sportu  z   dnia  29 stycznia 2002 roku w sprawie   

organizacji  oraz    sposobu    przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13poz.125), 

2. Zarządzenie Nr /09 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia  r. w sprawie organizacji konkursów 

interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach                   w 

roku szkolnym 2009/2010, 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r .w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r .w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26 

poz. 232), 

5. Decyzja nr ….2009 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia …………..roku w sprawie przyjmowania                 

do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010. 

 

 

Poznań, ................................ 
 

http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_275.htm#1)
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Załącznik nr 6 
 

Zaświadczenie nr ....../....../2009 
                                              Symbol/typ szkoły 

dla 
 

....................................................................................... 
imię i nazwisko ucznia 

 

urodzonego/ej w dniu ........................................... 
data i miejsce urodzenia 

 

ucznia/uczennicy 
 

.................................................................................... 

nazwa szkoły 

 

który/a uzyskał/ła tytuł 
 

LAUREATA 
 

Wojewódzkiego Konkursu ………………… 
 

Decyzją Wojewódzkiej Komisji  

z dnia .................. otrzymał/ła ........./......./ punktów 

 

Uprawnienia laureata określa: 
 

1. Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   i   Sportu  z   dnia  29 stycznia 2002 roku w sprawie   

organizacji  oraz    sposobu    przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13poz.125), 

2. Zarządzenie Nr /09 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia ……………r. w sprawie organizacji 

konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach w 

roku szkolnym 2009/2010, 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r .w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r .w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26 

poz. 232), 

5. Decyzja nr ………Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia ………… roku w sprawie przyjmowania                     

do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010. 

 

 

Poznań, ................................ 
 

http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_275.htm#1)
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Załącznik nr 7 

 

.....................Komisja 

Konkursu................... 

 

PROTOKÓŁ 

Rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń w zakresie sposobu oceniania prac na 

etapie szkolnym/rejonowym/wojewódzkim konkursu ...................................... 

 

..............................Komisja Konkursowa w składzie 

 

1. Przewodniczący ....................................................... 

2. Członkowie .............................................................. 

                           .............................................................. 

                           .............................................................. 

 

................................. Komisja Konkursowa stwierdza, że rozpatrzono .................. 

wniesionych zastrzeżeń w zakresie sposobu oceniania prac na etapie 

szkolnym/rejonowym/wojewódzkim konkursu ........................................................ 

 

Do  stopnia rejonowego/wojewódzkiego zakwalifikowano następujących uczniów/ 

tytuł laureata otrzymali następujący uczniowie: 

 

L.p. Imię i nazwisko 

ucznia 

Data i 

miejsce 

urodzenia 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwa i 

adres 

szkoły 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

      

      

 

Do stopnia rejonowego/wojewódzkiego nie zakwalifikowano następujących 

uczniów/tytuł finalisty utrzymali następujący uczniowie: 

 

 

L.p. Imię i nazwisko 

ucznia 

Data i 

miejsce 

urodzenia 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwa i 

adres 

szkoły 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

      

      

 

Podpisy przewodniczącego i 

członków komisji 
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Załącznik nr 8 
 

 

REJESTR ZAŚWIADCZEŃ WYDANYCH FINALISTOM 

/LAUREATOM WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

………………………… 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
Data i miejsce 

urodzenia 

Ilość 

uzyskanych 

punktów 

Nr wydanego 

zaświadczenia 
UWAGI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................ 

podpis osoby sporządzającej rejestr 

miejsce i data 
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Załącznik nr 9 
 

 

PROTOKÓŁ 
 

z przebiegu etapu wojewódzkiego konkursu fizycznego 

 

dla uczniów gimnazjów przeprowadzonego w dniu  

 

........................................ 

 

w ............................................................................................................................................... 
Miejsce, adres,  telefon 

 

 

 

 

w konkursie fizycznym uczestniczyło .....................uczniów 
 

 

 

Komisja w składzie : 

 

Przewodniczący: .................................................... 

 

Członkowie:  .................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 

Po sprawdzeniu prac komisja kwalifikuje następujących uczniów: załącznik 4a 

 

Stwierdza się, że w konkursie wzięło udział .................uczniów z ...............szkół. 

Laureatami zostało …………..uczniów. 

 

 

Podpisy Komisji Wojewódzkiej: 

 

     Przewodniczący: .......................... 

Członkowie:   .......................... 

        .......................... 

        .......................... 

        .......................... 
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Załącznik nr 10 

 
 
Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego zostali następujący 
uczniowie: 
 
 

Lp. 

Imię Data Imię Nazwa szkoły 

Liczba 
uzyskanych 

punktów i nazwisko 
ucznia 

i miejsce 
urodzenia 

i nazwisko 
nauczyciela 
przygoto-
wującego 

Miasto Ulica, nr 
Kod 

pocztowy 
Telefon 

 

    

 

       

 
 
 

Podpisy: 
 

Przewodniczący: ............................ Członkowie: ............................ 
 

............................ 
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Załącznik nr 11 

 
 
Finalistami Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego zostali następujący 
uczniowie: 
 
 

Lp. 

Imię Data Imię Nazwa szkoły 

Liczba 
uzyskanych 

punktów i nazwisko 
ucznia 

i miejsce 
urodzenia 

i nazwisko 
nauczyciela 
przygoto-
wującego 

Miasto Ulica, nr 
Kod 

pocztowy 
Telefon 

 

    

 

       

 
 
 

Podpisy: 
 

Przewodniczący: ............................ Członkowie: ............................ 
 

............................ 
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Załącznik nr 12 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu 

Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 

dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 
 

 

 

 

 

 

 

 Etap i termin oraz miejsce 

przeprowadzenia konkursu 

Forma  

eliminacji 

Liczba 

uczestników 

Ilość szkół 

miasto/ 

wieś 

Liczba 

zwycięzców 

finalista/ 

laureat  

Laureaci 

miasto/ 

wieś 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

      Komisja w składzie:  

1. ......................... 

                                2. ......................... 

         3. ......................... 

         4. .......................... 

 

 

 

Miejsce i data 
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Załącznik nr 13 

 
„ To jest wskazanie dla każdego młodego człowieka, 

     że do mądrości musi dochodzić – samodzielnie, 
     spokojnie, z niemałym trudem.” 
 
         Kardynał Stefan Wyszyński 

 
 
 
 
 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

dla 
 

…………………………………. 
 
 

za przygotowanie ucznia 
 

……………………………………..  
 

 

 Finalisty/ Laureata 
 
 

Wojewódzkiego Konkursu…………………………..  
dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego 

w roku szkolnym 2009/2010 
 

Wielkopolski Kurator Oświaty 
 

 
 

 

 
 
 

Poznań, ……………………….roku 

(data finału) 
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Załącznik nr 14 
 

 

 

……………………………… ……………………dn……………… 

imiona i nazwiska rodziców  (miejscowość, data) 

(prawnych opiekunów) 

 

……………………………… 

adres rodziców  

( prawnych opiekunów) 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

Zgoda 
 

                               Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki 

 

………………………………………………….urodzonego/urodzonej
*
 dnia…………w…… 

 

ucznia/uczennicy*……………………………………………………………………………..
                                         (nazwa i adres szkoły) 

 

biorącego/biorącej* udział w rejonowym/wojewódzkim
*
 etapie konkursu chemicznego w  

 

dniu………………….. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

 

( Dz.U. z 2004 r. nr 100) na podstawie art. 46a z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie  

 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101) 

 

 

 

 

 ……………………………………… 
 (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 


