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FIZYCZNA LIGA   ZADANIOWA 
 

REGULAMIN  

Fizyczna Liga Zadaniowa z fizyki jest konkursem otwartym dla każdego ucznia z klas gimnazjalnych, 7 i 8 SP 
nr 1 w Końskich. Organizatorem konkursu jest nauczycielka fizyki Małgorzata Piecuch. 

 

Celem całorocznego konkursu  „FIZYCZNA LIGA ZADANIO WA ”   jest: 
• popularyzacja fizyki wśród uczniów, 
• doskonalenie umiejętności analizowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań 

i  problemów, 
• motywowanie do systematycznej, samodzielnej pracy, 
• przygotowanie do konkursów, egzaminu,  
• wyłonienie najzdolniejszych uczniów z fizyki. 

 
Zasady udziału w Fizycznej Lidze Zadaniowej: 

1. Zestawy zadań oraz termin ich rozwiązania będą umieszczane na stronie internetowej  
www.sp1.konskie.pl  

2. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie. 
3. Pierwszy zestaw ukaże się w październiku 2018 r., a ostatni w maju 2019 r.    
4. Każdy zestaw  będzie zawierał zadania o różnym stopniu trudności, z różnych działów fizyki, na różnych 

poziomach nauczania. 
5. Zadania należy oddać do oceny przed upływem wyznaczonego terminu.  
6. Nie określa się ilości zadań oddawanych do oceny z poszczególnych zestawów. 
7. Każde rozwiązanie należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz wpisać klasę, do której uczeń 

uczęszcza.  
8. Rozwiązanie zadania powinno zawierać pełny zapis (wielkości dane i szukane, wzory, przekształcenia 

wzorów, obliczenia na liczbach i na jednostkach, odpowiedź) i ewentualny komentarz. 
9. Rozwiązania powinny być pisane przejrzyście i czytelnie. 
10. Nie można powoływać się na związki, wzory, czy też prawa których nie ma wprost w podręczniku 

szkolnym. Rozwiązania nie spełniające tego warunku będą dyskwalifikowane.  
11. Maksymalne liczby punktów za zestawy w poszczególnych miesiącach mogą być różne. 
12. Po sprawdzeniu rozwiązań zadań za dany miesiąc: uczniowie, którzy rozwiązali co najmniej 60% zadań,  

otrzymają oceny z fizyki: klasy gimnazjalne- oceny typu C, klasy 7 i 8 – cząstkowe oceny za aktywność, 
według schematu: 60% - 75% : 4, 76% - 90%: 5, 91% i więcej: 6. Prace ocenione niżej pozostają bez 
oceny, ale zachowują wynik punktowy. 

13. Punkty za rozwiązane zadania z kolejnych zestawów sumują się  – osobno w każdym półroczu -  i 
określają miejsce ucznia w rankingu. 

14. Na koniec każdego półrocza: 
• uczeń z najwyższą punktacją na poziomie klas uzyskuje z fizyki  ocenę celującą typu A 
• drugi w rankingu uczeń uzyskuje ocenę celującą typu B (warunkiem otrzymania oceny typu B jest 

uzyskanie min. 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich zestawów w 
danym półroczu) 

• w klasach gimnazjalnych każde dwie oceny typu C podwyższają wynik w danym półroczu o 0,1 (max o 
0,3); w klasach 7 i 8 uczniowie otrzymają ocenę typu B za aktywność, będącą średnią arytmetyczną 
ocen cząstkowych za wszystkie zestawy zadań w danym półroczu. 

15. Na koniec roku szkolnego sumuje się punkty uzyskane przez uczniów w obu półroczach. Uczniowie z 
najwyższą punktacją na poziomie klas otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
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