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REGULAMIN  XV  EDYCJI  KONKURSU  Z FIZYKI  

 Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi 
pt. 

„Fizyka w sporcie” 
 

Organizator: 

 Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi 

 Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego  

 Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze. 

Patronat:  

 Lubuski Kurator Oświaty 

 Działanie Współfinansowane przez Miasto Zielona Góra 

Adresat:  

 Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. 

Cele konkursu  

Cele ogólne: 

 podnoszenie rangi fizyki jako nauki będącej podstawą rozwoju cywilizacji, 

 wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, 

 kształcenie umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju ucznia. 

Cele szczegółowe: 

 zdobywanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w aktualnej rzeczywistości, 

 zrozumienie przydatności wiedzy fizycznej w każdej dziedzinie życia, 

 korzystanie z urządzeń ułatwiających życie, 

 poznanie podstawowych zasad funkcjonowania praw przyrody.    

Umiejętności: 

 poszukiwanie i stosowanie wiedzy, 

 łączenie wiadomości z różnych nauk przyrodniczych, 

 rozumienie zjawisk i ich wykorzystywanie, 

 planowanie i przeprowadzenie doświadczeń i pomiarów, 

 prezentowanie wyników swojej pracy. 

Zakres materiału: 

 podstawa programowa III etapu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum oraz podstawa programowa III i 

IV (zakres podstawowy) etapu edukacyjnego z poszerzeniem o zagadnienia określane jako dopełniające 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Organizacja konkursu: 

 Konkurs składa się z trzech etapów i konferencji naukowej. Udział w konferencji nie jest warunkiem 

udziału w Konkursie. 

 Etap I odbywa się w szkole pod nadzorem nauczyciela fizyki. Organizatorzy zalecają (nie jest to jednak 

warunek uczestnictwa w Konkursie) realizację zadania w tym etapie metodą projektu. Oceny realizacji 

zadania dokonuje nauczyciel. Etap ten przygotowuje uczniów do udziału w konferencji naukowej. 

 Konferencja naukowa, rozumiana jako wszechstronne przygotowanie uczestników do dalszego udziału 

w Konkursie, odbędzie się w gmachu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do współpracy zaprosimy 

przedstawicieli Instytutu Fizyki UZ oraz Kluby sportowe z Zielonej Góry. Spotkanie będzie okazją do 

dyskusji na temat zjawisk i praw fizycznych wykorzystywanych podczas uprawiania sportu oraz 

konstruowania i posługiwania się przyrządami. Całość uatrakcyjni pokaz doświadczeń. 

 Do Etapu II,  który również odbywa się w szkole pod opieką nauczyciela przechodzą uczniowie, którzy 

pozytywnie wywiązali się z I etapu Konkursu. 

W tym etapie uczniowie pracują indywidualnie i wykonują dwa zadania. 

Uczeń oddaje nauczycielowi fizyki prace z obu etapów. 
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Poniższe zadania kierowane są do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Etap I termin: do 30 września 2016r. 
 

Zadanie 1.  

Przygotuj plakat na temat naszego Konkursu promujący wybraną dyscyplinę sportu. 

  

Wymagania: 

 format: A1, A2 lub A3 wykonany dowolną techniką plastyczną (nie może być drukowany); 

 na plakacie powinna się znaleźć nazwa szkoły, może być nazwa grupy uczniów – autorów pracy; 

 na odwrocie plakatu należy zamieścić następujące informacje: Nazwiska uczniów i opiekuna grupy, nazwę 

szkoły. 

 W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w konferencji przygotowuje plakat samodzielnie i oddaje go 

nauczycielowi jako zadanie 1 tego etapu. 

 

Zadanie 2.   

Opisz i wyjaśnij występujące w wybranych przez Ciebie dyscyplinach sportu zjawiska fizyczne. 

 

Wymagania: 

 opis powinien zawierać minimum trzy zjawiska, 

 każde z wymienionych zjawisk należy wskazać w opisywanej dyscyplinie sportu uzasadniając rolę, jaką 

tam pełni.  

 

Praca powinna zawierać: 

 stronę tytułową na której musi być umieszczona tabela z niżej wymienionymi informacjami: 

 

Etap I Wojewódzkiego Konkursu z fizyki „Fizyka w sporcie”. Zadanie 2 

Nazwisko i imię ucznia: Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

   

Pełna nazwa szkoły: Imię i nazwisko opiekuna: 

  

 Praca w grupie. 

Informacja nt. sposobu przekazania plakatu Komisji: 

 Praca indywidualna z załączonym plakatem. 

Informacja nt. sposobu przekazania plakatu Komisji:  

  

Pozostali członkowie grupy:  

 

 

 słownik zastosowanych terminów fizycznych wykraczających poza podstawę programową (wyjaśnienia 

powinny opierać się na pojęciach zrozumiałych dla odpowiednio ucznia gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej); 
 bibliografię. 

 

Objętość pracy to nie więcej niż: 

- 3 strony maszynopisu (arkusz A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0); 

- 3 strony: pozostała treść (strona tytułowa, słowniczek i bibliografia). 
 

Konferencja naukowa: 28 września 2016r. 
W Konferencji mogą uczestniczyć grupy uczniów (do 6 osób) wraz z opiekunem, które w terminie do 

19 września br. dokonają zgłoszenia za pomocą formularza, do którego link zostanie zamieszczony na stronie 

do 02 września br. : www.facebook.com/stowarzyszeniesnafi 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. 

Grupa przywozi na konferencję plakat (Zadanie 1). 
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Plan konferencji stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, a jego ostateczna wersja zostanie przesłana 

drogą mailową do grup, które dokonają zgłoszenia. 

Udział w konferencji nie jest warunkiem udziału w Konkursie. 

Uczniowie uczestniczący w Konkursie muszą wykazać się wszystkimi zadaniami, o których mówi 

Regulamin. 

 

Etap II termin: do 28 października 2016r.    
 

Zadanie 3.  

3.1 

Wysiłek fizyczny jest naturalną potrzebą biologiczną człowieka i stanowi elementarną podstawę jego zdrowia 

fizycznego i psychicznego. Nasza sprawność fizyczna ma wpływ na funkcjonowanie wielu układów, w tym 

układu krążenia. 
Poniżej postawiono kilka hipotez badawczych związanych z pracą serca i wysiłkiem fizycznym. Wybierz jedną 

z nich i przeprowadź badanie zmierzające do jej weryfikacji. 

1. Każdy wysiłek fizyczny jednakowo wpływa na pracę serca (tętno lub ciśnienie krwi). 

2. Wysiłek fizyczny podjęty przez młodego człowieka ma mniejszy wpływ na pracę jego serca (tętno lub 

ciśnienie krwi) niż ten sam wysiłek podjęty przez człowieka starszego. 

3. Wpływ wysiłku fizycznego na pracę serca (tętno lub ciśnienie krwi) zależy od płci. 

4. Wysiłek fizyczny zawsze podnosi ciśnienie krwi. 

5. Miejsce na Twoją hipotezę: ………………………………….. 

3.2 

Biegacze żyją dłużej. 

Serce przeciętnego człowieka pracuje z częstotliwością 70 uderzeń na minutę. Serce biegacza, który regularnie 

trenuje, bije wolniej: 60 razy na minutę. 

a) Oblicz ile razy w ciągu doby oraz w ciągu roku uderzy serce przeciętnego człowieka. 

b) Załóżmy, że serce biegacza i przeciętnego człowieka uderzy w ciągu ich życia tyle samo razy. Jeśli 

przeciętny człowiek przeżyje 70 lat, to jaki wiek osiągnie biegacz? 

Praca powinna zawierać: 

 stronę tytułową na której musi być umieszczona tabela z niżej wymienionymi informacjami: 

Etap II Wojewódzkiego Konkursu z fizyki „Fizyka w sporcie”. Zadanie 3 

Nazwisko i imię ucznia: Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

   

Pełna nazwa szkoły: Imię i nazwisko opiekuna: 

  

 wybraną hipotezę badawczą; 

 plan doświadczenia wraz z ewentualnym schematycznym rysunkiem; 

 wyniki pomiarów, obserwację; 

 wniosek; 

 bibliografię – jeśli jest konieczna. 

Objętość pracy to nie więcej niż : 

- 1 strona maszynopisu – zadanie 3.1 (arkusz A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0), 

- 1 strona – zadanie 3.2 (ze względu na konieczność wykonania obliczeń może być wykonana odręcznie lub 

jako wydruk z arkusza kalkulacyjnego), 

- 2 strony: pozostała treść (strona tytułowa, słowniczek, ewentualna dokumentacja fotograficzna i bibliografia). 
 

Zadanie 4.  

Wybierz jedną z dwóch wersji zadania. 

4.1 

Wykonaj model przedstawiający jedną z wybranych przez siebie dyscyplin sportowych. Zadaniem modelu jest 

wyjaśnienie i zaprezentowanie występującego w tej dyscyplinie sportu zjawiska lub prawa fizycznego. 
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4.2 
Wykonaj autorską fotoprezentację przedstawiającą jedną z wybranych przez siebie dyscyplin sportowych. 

Zadaniem fotoprezentacji jest wyjaśnienie i zaprezentowanie występującego w tej dyscyplinie sportu zjawiska 

lub prawa fizycznego. 
Praca powinna zawierać: 

 stronę tytułową na której musi być umieszczona tabela z niżej wymienionymi informacjami: 

Etap II Wojewódzkiego Konkursu z fizyki „Fizyka w sporcie”. Zadanie 4 

Nazwisko i imię ucznia: Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

   

Pełna nazwa szkoły: Imię i nazwisko opiekuna: 

  

 (dla zadania  4.1) sprawozdanie zawierające: 

- zasadę działania modelu wraz z prezentowanym zjawiskiem fizycznym oraz jego związkiem ze wskazaną 

dyscypliną sportu; 

- schematyczny rysunek modelu wraz z opisem właściwości zastosowanych podczas jego konstrukcji 

materiałów; 

- plan wystąpienia w III etapie (uwaga: możliwość skorzystania z projektora tylko w uzasadnionych 

sytuacjach i po wcześniejszym zgłoszeniu); 

- bibliografia. 

 (dla zadania  4.2) sprawozdanie zawierające: 

- szczegóły techniczne wykonanej fotoprezentacji (miejsce, sprzęt, udział osób trzecich w wykonaniu 

zadania); 
- komentarz wyjaśniający prezentowane zjawisko fizyczne oraz jego związek ze fotografowaną dyscypliną 

sportu; 

- plan wystąpienia w III etapie (uwaga: wersja elektroniczna pokazu przesłana na adres 

stowarzyszeniesnafi@gmail.com najpóźniej do dnia 2 listopada 2016r. w pliku nazwanym według 

schematu: nazwisko_imię_miejscowość.pdf); 

- bibliografia. 

Objętość pracy to nie więcej niż: 

- 2 strony maszynopisu (arkusz A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0) 

- 2 strony: pozostała treść (strona tytułowa, bibliografia – jeśli jest taka potrzeba). 

 

Zadania nauczyciela – opiekuna ucznia: 

 sprawdza pracę zwracając uwagę na sposób jej przygotowania dla Komisji (praca powinna być w całości 

czytelna bez konieczności np. wyjmowania kartek z koszulek oraz stanowiąca całość); 

 na pierwszej stronie opatruje pracę komentarzem „praca zawiera wszystkie elementy wymienione 

w Regulaminie”.  

 Dokonuje zgłoszenia uczniów wypełniając kwestionariusz dostępny na stronie SNaFi 

(www.facebook.com/stowarzyszeniesnafi) w terminie do 2 listopada 2016r. Arkusz zgłoszeniowy 

dostępny będzie od dnia 12 października 2016r. 

 Wysyła prace uczniów w terminie do 3 listopada 2016r. na podany adres wraz z listą zgłoszeń 

zamieszczoną w  załączniku 1. 

 

Adres, na który nauczyciele przesyłają prace z I i II etapu: 

Waldemar Grabowski III LO ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra 

z dopiskiem: Konkurs z fizyki „Fizyka w sporcie” 

 

Zgłoszenie przez nauczyciela pracy ucznia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

ucznia i nauczyciela wynikających z Regulaminu Konkursu. 

 

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa kwalifikuje prace uczniów do etapu III.  

mailto:stowarzyszeniesnafi@gmail.com
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Do etapu III przechodzą uczniowie, którzy w terminie zaliczyli etap I i II, a ich prace dotarły do Komisji 

przed 9 listopada 2016r. (obowiązuje data stempla pocztowego) oraz spełniają wymagania zawarte 

w Regulaminie i nie zawierają błędów merytorycznych. W finale może uczestniczyć nie więcej niż 60 uczniów. 

Lista uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do III  Etapu Konkursu ukaże się 17 listopada 2016r. na stronie 

SNaFi: www.facebook.com/stowarzyszeniesnafi   
 

Etap III   termin: 26 listopada 2016r.  
Odbędzie się na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

W III etapie zadania będą sformułowane w oparciu o podstawę programową odpowiednią dla gimnazjum (III 

etap edukacyjny z wyłączeniem optyki) i dla pozostałych szkół (III i IV etap edukacyjny, zakres podstawowy).  

 

W finale uczniowie będą: 

a) rozwiązywać zadania rachunkowe, problemowe i doświadczalne (zaprojektuj, zaplanuj) z zakresu 

określonego w Regulaminie konkursu; 

b)  prezentować swoje dokonania z II etapu konkursu – zadanie 4. 

 

 Komisja Konkursowa ustala wyniki i sporządza protokół z listą laureatów i finalistów konkursu, który 

zamieszcza na stronie internetowej SNaFi: www.facebook.com/stowarzyszeniesnafi oraz przekazuje do 

Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 

Laureaci i finaliści: 

 Uczniowie, którzy w finale zdobędą minimum 60% punktów możliwych do uzyskania, otrzymują tytuł 

finalisty. Tytuł laureata zdobędą ci uczestnicy finału, którzy uzyskają minimum 80% punktów. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy.  

 

Wszelkie zapytania proszę kierować: stowarzyszeniesnafi@gmail.com lub tel. 511229736 
 

 

Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki 

SNaFi 

Prezes Agnieszka Bereś  

mailto:stowarzyszeniesnafi@gmail.com
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Załącznik 1 

 

 
Pieczątka szkoły         (miejscowość i data): ........................................................ 

                                           

 

XV  EDYCJA  KONKURSU Z FIZYKI  

Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi 

pt. „Fizyka w sporcie” 

 

 

Protokół 

 

Etapu I i II Konkursu 

 

Konkurs przeprowadził (nazwisko i imię nauczyciela) .................................................................. 
 

W etapie I i II Konkursu udział wzięło ................ uczniów. Po sprawdzeniu prac do etapu III 

nauczyciel kwalifikuje następujących uczniów: 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Szkoła, miejscowość 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Dla celów organizacyjnych proszę o podanie adresu e-mail i telefonu kontaktowego do nauczyciela: 

adres e-mail: …….........................   
tel.: ………………………….. 

 

        

 
....................................................................  ………………………………………………. 

 
 Podpis i pieczątka dyrektora szkoły  Podpis nauczyciela fizyki 

 

 


