
Natjecanje iz fizike 
Dopune Posebnih pravila Natjecanja iz fizike 2020. 
 
Organizatori 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Agencija za odgoj i obrazovanje 
Hrvatsko fizikalno društvo 
 
Sjedište i adresa državnoga povjerenstva 
Hrvatsko fizikalno društvo 
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb 
E-pošta: natjecanja@hfd.hr 
Internetska stranica: https://www.natjecanja-iz-fizike.net  
 
Tajnica državnoga povjerenstva 
dr. sc. Verica Jovanovski, prof., viša savjetnica za fiziku 
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, J. J. Strossmayera 6/1, 31000 Osijek 
Telefon: 031/284-906; telefax: 031/283-799; e-pošta: verica.jovanovski@azoo.hr  
Internetska stranica: https://www.azoo.hr/ 
 
Vremenik natjecanja 
Županijska razina: 28. rujna 2020. (ponedjeljak) 
Državna razina: 19. – 20. studenoga 2020. (četvrtak – petak)  
 
Županijska razina 
Županijska razina Natjecanja provodi se u školi koju pohađa učenik u vrijeme održavanja Natjecanja.              
Natjecati se mogu učenici koji su ostvarili pravo sudjelovanja na županijskoj razini Natjecanja u              
školskoj godini 2019/2020. (http://rezultati.natjecanja-iz-fizike.net/). Vrijeme početka Natjecanja biti        
će objavljeno na internetskim stranicama. 
 
Škole trebaju organizirati povjerenstvo za praćenje regularnosti Natjecanja. Da bi se osigurala            
regularnost na učenike paze 2 člana povjerenstva (netko iz škole uz stručnjaka iz fizike koji bi mogao                 
odgovoriti na pitanja učenika oko mogućih nejasnoća u zadatku). 
 
Zadaci se objavljuju online, a učenici pišu testove i rade praktične zadatke pred povjerenstvom koje je                
organizirala škola u kojoj učenici pristupaju Natjecanju. 
 
Učenici osnovne škole rade praktični zadatak (ako škola koju pohađaju nema dovoljno opreme za              
praktične zadatke, mentor treba osigurati potrebnu opremu za rad).  
Studenti (4. skupina) dolaze u školu koju su pohađali u školskoj godini 2019/2020. prije odlaska na                
studij. 
 
Odmah po završetku Natjecanja školsko povjerenstvo skenira testove učenika pod zaporkom i            
elektroničkom poštom ih dostavlja predsjedniku Županijskog povjerenstva. Isti dan, originalne testove           
s odgovorima i pridružene obrasce sa zaporkama učenika šalje se zemaljskom poštom na adresu              
predsjednika Županijskog povjerenstva. Županijsko povjerenstvo ispravlja pristigle testove i sastavlja          
privremene ljestvice poretka po skupinama (kategorijama/razredima) na županijskoj razini.         
Ispravljeni testovi bit će skenirani i dostavljeni učenicima i mentorima na uvid putem elektroničke              
pošte. Učenici i/ili njihovi mentori mogu podnijeti žalbu u pisanom obliku i poslati je elektroničkom               
poštom na adresu predsjednika Županijskoga povjerenstva u roku od 12 sati po obavljenom uvidu. U               
roku od 24 sata županijsko povjerenstvo rješava pristigle žalbe i šalje odgovor učenicima. 
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Do 2. listopada 2020. (petak; žig pošte) županijska su povjerenstva obvezna dostaviti Državnom             
povjerenstvu ljestvice poretka učenika po postignutim bodovima u pojedinoj kategoriji i sve originalne             
testove učenika iz svake kategorije s pridruženim obrascima sa zaporkama učenika na adresu:             
Hrvatsko fizikalno društvo, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb (Natjecanje iz fizike).  
 
Na osnovu pregledanih testova i utvrđenih bodova, te dodatnih korekcija, Državno povjerenstvo            
sastavlja i na web stranicama objavljuje popis učenika pozvanih na državno Natjecanje. 
 
Državna razina 
Državna razina Natjecanja provodi se tijekom dva dana u školama učenika koju pohađaju u trenutku               
Natjecanja. 
Škole organiziraju povjerenstvo koje će pratiti regularnost Natjecanja. Da bi se osigurala regularnost             
na učenike paze 2 člana povjerenstva (netko iz škole uz stručnjaka iz fizike koji bi mogao odgovoriti                 
na pitanja učenika ili uputiti pitanje članovima Državnog povjerenstva vezano za nejasnoće u             
zadacima).  
Prvi dan Natjecanja učenici pišu test, drugi dan rade praktični zadatak. Popis opreme za praktični               
zadatak i vrijeme početka Natjecanja bit će pravovremeno objavljen na internetskim stranicama            
https://natjecanja-iz-fizike.net/. 
 
Povjerenstvo iz škole koje je pratilo regularnost Natjecanja skenira testove koje učenici pišu te ih               
putem elektroničke pošte šalju na adresu Državnog povjerenstvu i to 19. studenoga 2020. godine test               
iz znanja a 20. studenoga 2020. godine odgovore učenika vezano za praktični rad.  
U petak, 20. studenoga 2020. godine (žig pošte), školska povjerenstva obvezna su dostaviti             
Državnom povjerenstvu sve originalne testove s odgovorima učenika na adresu: Hrvatsko fizikalno            
društvo, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb (Natjecanje iz fizike).  
 
Po ispravljanju testova a najkasnije do 27.11.2020.godine Državno povjerenstvo objavljuje privremene           
rezultate na mrežnim stranicama Natjecanja iz fizike. Ispravljeni testovi bit će skenirani i dostavljeni              
učenicima i mentorima na uvid putem elektroničke pošte.  
 
Obavještavanje učenika o rezultatima i žalbeni postupak:  
Testovi učenika ispravljati će se crvenom olovkom radi bolje vidljivosti, jasno bodovati i naglasiti              
svaki korak ako nešto nedostaje u pojedinom zadatku ili napisati kratko obrazloženje bodovanja. 
Ispravljene testove Državno povjerenstvo će skenirati i poslati učenicima na uvid putem elektroničke             
pošte. Učenici i/ili njihovi mentori imaju 12 sati za pisanu žalbu na rezultate ili upite vezano za                 
bodovanje testa a koje šalju Državnom povjerenstvu putem elektroničke pošte. 
U roku od 24 sata povjerenstvo rješava pristigle žalbe i šalje odgovor učenicima. 
 
Natjecanje u eksperimentalnim znanjima i vještinama 
Natjecanje u eksperimentalnim znanjima i vještinama odnosi se samo na one učenike osnovnih i              
srednjih škola kojima je prihvaćena druga inačica eksperimentalnog rada do 3.2.2020. godine te su              
pozvani u treći krug Natjecanja (popis učenika objavljen na https://natjecanja-iz-fizike.net/). 
 
Do 9.10.2020. godine povjerenstvo očekuje prethodno izabrane radove u konačnom obliku. Radove            
slati u tiskanom obliku u tri primjerka na adresu Državnoga povjerenstva Hrvatsko fizikalno društvo,              
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb s naznakom „OŠ – eksperimentalni radovi“ ili „SŠ –              
eksperimentalni radovi“. 
Do 30.10.2020. godine povjerenstvo će objaviti popis učenika pozvanih na državno Natjecanje. 
 
Državno Natjecanje u eksperimentalnim znanjima i vještinama: 



Državna razina Natjecanja održati će se 19. i 20. studenoga 2020. godine putem videokonferencije. O               
točnom vremenu i platformi svaki pozvani učenik i mentor biti će obaviješteni putem elektroničke              
pošte najkasnije do 18. studenoga 2020. godine. 
 
Učenici izrađuju prezentaciju unutar koje je snimljeni pokus te putem videokonferencije prezentiraju            
svoj rad u trajanju od najviše 10 minuta. 
Članovi Državnog povjerenstva postavljaju pitanja učeniku i boduju prezentaciju i odgovore prema            
unaprijed utvrđenim elementima vrednovanja. Rezultate vrednovanja i konačan broj bodova uz pisano            
obrazloženje Državno povjerenstvo u roku od 12 sati šalje učenicima putem elektronička pošte. 
Po primitku rezultata učenici i/ili njihovi mentori mogu zatražiti video sastanak te dogovoriti termin s               
članovima Državnog povjerenstva koji će obrazložiti rezultate.  
 
Konačni rezultati državnog Natjecanja iz fizike, uzevši u obzir i žalbeni rok trebaju biti objavljeni do                
30. studenoga 2020. godine do 12 sati. 
 


