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POSEBNA NAPOMENA ZA ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 
(molimo umnožiti i podijeliti učenicima te javno oglasiti tijekom županijskog natjecanja) 

 
U skladu s općim uputama za županijsko natjecanje iz fizike županijsko povjerenstvo nakon 

natjecanja dostavlja državnom povjerenstvu liste poretka i bodovana učenička rješenja. Uvidom u 
radove učenika te usklađivanjem bodovanja Državno povjerenstvo pravi jedinstvenu listu poretka 
za Hrvatsku za pojedinu grupu, te u skladu s njom poziva učenike na Državno natjecanje iz fizike. 
Usklađivanje bodovanja ponekad dovodi do promjene broja bodova odnosno mjesta na listi 
poretka što izaziva nesporazume.  

Iako svjesni napetosti koju može izazvati npr. poziv na državno natjecanje drugom na 
županijskoj listi dok isti poziv nije dobio prvi na toj istoj listi, državno povjerenstvo ne može 
odustati od usklađivanja bodovanja. Obrazloženje je da ne bismo željeli da netko zbog različitog 
pristupa u ocjenjivanju ne bude pozvan na državno natjecanje a to je radom zaslužio. Različit 
pristup u ocjenjivanju županijskih povjerenstva se nastoji svesti na najmanju moguću mjeru 
slanjem detaljnog modelskog bodovanja rješenja svakog zadatka. Međutim, često učenici ponude 
točna rješenja dobivena na drugačiji način. I u bodovanju takvih rješenja dolazi do izražaja 
'strogost' odnosno 'blagost' pojedinih ocjenjivača kojih na županijskoj razini ima mnogo. Npr. 
najmanje 21 nastavnik iz 21 županije ocjenjuje rješenja nekog zadatka. Da bi se izbjegli različiti 
pristupi u ovakvim slučajevima jedna osoba, član državnog povjerenstva odnosno autor zadataka,  
ponovno pregledava sva učenička rješenja za pojedinu grupu te usklađuje bodovanje. Uvjereni u 
ispravnost ovakvog postupka molimo za razumijevanje . 

Državno povjerenstvo može nakon usklađivanja bodovanja izvijestiti županijska povjerenstva 
o možebitnim promjena bodova na njihovim listama ako to županijsko povjerenstvo zatraži. 

Da bismo izbjegli moguće gore spomenute nesporazume molimo županijska povjerenstva da 
jasno izvijeste učenike o načinu pozivanja na državno natjecanje.  
 

Državno povjerenstvo za provedbu natjecanja iz fizike 
 

 
 


