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Regulamin Konkursu Fizycznego 
"Jabłko Newtona" 

dla uczniów klas I-III gimnazjum 
 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące  
im. Oskara Kolberga w Kościanie 

 

 

I. Cele konkursu 

1. Celem konkursu fizycznego "Jabłko Newtona" jest propagowanie fizyki wśród 

uczniów szkół gimnazjalnych oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukami 

przyrodniczymi. 

2. Wyłonienie laureatów konkursu. 

II. Organizacja konkursu 

1. Głównym organizatorem konkursu "Jabłko Newtona" jest I Liceum Ogólnokształcące 

w Kościanie. 

2. Status współorganizatora Konkursu otrzymują Szkolne Komisje Konkursowe, 

utworzone w szkołach, które zgłosiły swój udział. 

3. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie prawidłowo zgłoszeni przez szkoły, do 

których uczęszczają. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Do obowiązków szkoły zgłaszającej swoich uczniów należy: 

1. Przekazanie uczniom otrzymanych od głównego organizatora informacji 
o ogólnych zasadach Konkursu i terminach poszczególnych etapów 
Konkursu.  

2. Zgłoszenie przystąpienia szkoły do Konkursu  w terminie do 31.03.2015r. 
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie I etapu Konkursu zgodnie z zasadami 

i kryteriami opracowanymi przez głównego organizatora . 

Do obowiązków organizatora głównego należy: 

1. Przesłanie do szkół informacji o Konkursie wraz z jego regulaminem. 
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2. Zawiadomienie szkół o terminie I i II etapu Konkursu oraz o terminie 
ogłoszenia wyników i rozdania nagród. 

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie II etapu Konkursu.  
4. Zorganizowanie ogłoszenia wyników.  

III. Zgłoszenia do konkursu 

1. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres  

jablkonewtona@lo-koscian.pl do dnia 31.03.2015r. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 nazwę szkoły 

 adres pocztowy  

 nazwisko nauczyciela pełniącego w danej szkole rolę koordynatora konkursu  

 telefon kontaktowy 

 adres e-mail szkoły, na który przesłane zostaną materiały do pierwszego etapu 
konkursu  

 liczbę uczniów zgłaszanych przez szkołę do pierwszego etapu 
 
Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1. 

IV. Przebieg konkursu 

1. Konkurs "Jabłko Newtona" przebiega w dwóch etapach. 

2. Pierwszy etap odbywa się w szkołach, które zarejestrowały swoich uczniów, 

w terminie zgodnym z harmonogramem przesłanym do szkół oraz zamieszczonym na 

stronie I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie. 

3. Uczniowie piszą swoje pracy wyłącznie długopisem lub piórem.  

4. Nie wolno używać ołówków i korektorów. 

5. Pomyłki należy przekreślić poziomą i wyraźną linią. 

6. Testy eliminacyjne sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa pod przewodnictwem 

koordynatora. 

7. Sprawdzone testy eliminacyjne przechowuje koordynator. 

8. Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest sporządzenie protokołu zawierającego 

imiona i nazwiska uczniów oraz wyniki (według nadesłanego wzoru) i nadesłanie go 

pocztą elektroniczna na adres jablkonewtona@lo-koscian.pl 

9. Nauczyciel koordynator jest zobowiązany do uzyskania zgody od Rodziców uczniów 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. (wzór zgody w załączniku 

do regulaminu) 

10. Organizator, po zapoznaniu się z wynikami przesłanymi przez szkoły opublikuje listę 

uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zostali zakwalifikowaniu do II etapu na 

stronie internetowej I LO im. O. Kolberga. Do drugiego - finałowego etapu awansuje 

20 najlepszych uczniów. 
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11. Każda ze szkół otrzyma również pełną listę wyników konkursu. Zostanie ona 

nadesłana na adres e-mail podany przez koordynatora. 

12. Testy z etapu I, uczniów, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, należy 

dostarczyć Organizatorowi w dniu przeprowadzenia II etapu. 

 

V. Opis konkursu  

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego – eliminacyjnego i części finałowej – 

międzyszkolnej.  

Zakres materiału wymaganego od ucznia jest zgodny z podstawą programową przedmiotu 

fizyka dla III etapu edukacyjnego.  

 

Zadania i pytania konkursowe obejmują zagadnienia związane z : 

1. Ruchem prostoliniowym i siłami  

2. Energią 

3. Właściwościami materii 

4. Elektrycznością 

5. Magnetyzmem 

6. Ruchem drgającym i falami 

7. Falami elektromagnetycznymi i optyką 

 

Wymagania przekrojowe. Uczeń: 

1. opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych 

przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny; 

2. wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku 

doświadczenia; 

3. szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości 

obliczanych wielkości fizycznych; 

4. przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, 

kilo-, mega-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba); 

5. rozróżnia wielkości dane i szukane; 

6. odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli; 

7. rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na 

podstawie wykresu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą; 

8. sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na 

osiach), a także odczytuje dane z wykresu; 

9. rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na 

podstawie wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną; 

10. posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; 
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11. zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 

2-3 cyfr znaczących); 

12. planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: 

czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu. 

 

 

VI. Forma konkursu  

 

Etap eliminacyjny (szkolny): 

5 pytań testowych – jednokrotnego wyboru – ( 5* 1pkt). 

5 pytań „uzupełnianych” lub prawda/fałsz – (5*1pkt). 

Analiza tekstu popularno naukowego – pytania do tekstu (5pkt). 

Schemat doświadczenia, opis wykonania(5pkt). 

Zadania rachunkowe, analiza wykresu (w sumie 20pkt). 

Suma punktów: 40. 

Czas trwania 90 minut. 

 

Etap finałowy: 

3 zadania problemowe – punktów 20. 

Trzy zadania, w których uczeń powinien wykazać się umiejętnością logicznego, 

przyczynowo-skutkowego rozumowania, popierając swoje wnioski (zapisane wypowiedzi) 

elementarnymi prawami fizyki - punktów 20. 

Suma punktów: 40. 

Czas na rozwiązanie: 90 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


