
 

УПУТСТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ 

 

- Такмичење почиње у 10 часова. Израда задатака траје 180 минута. 

- Потребно је сваком такмичару обезбиједити по једну клупу са столицом, тако да постоји 

растојање  најмање 1,2 m од сусједних клупа. 

- Ученици раде задатке на дволисницама овјереним печатом школе домаћина. 

- Прије почетка израде задатака, ученици на дволисницама записују само шифру, а своје 

име, презиме, шифру, школу из које долазе,  име и презиме наставника, записују на 

посебно парче папира, које стављају у коверат и затварају га (то може бити само један 

коверат у које ће дежурни наставник скупити папире са подацима од ученика и 

затворити га). 

- Наставници који дежурају за вријеме израде задатака не могу бити наставници физике 

- Задаци се раде хемијском оловком. 

- Током израде задатака ученици не могу излазити ван учионице. 

- Није дозвољена употреба помоћне литературе и мобилних телефона. 

- Дозвољена је употреба дигитрона, лењира или троугла. 

- Домаћин такмичења ће заједно са представником Завода образовати комисију за преглед 

радова за сваки разред. 

- Комисија за преглед радова се бира од присутних наставника физике, али тако да члан 

комисије прегледа радове оног разреда у коме нема своје ученике (ако је то могуће). 

- Након што сви ученици предају радове, дежурни наставник радове и затворене коверте 

предаје комисији за преглед радова. 

- Када су сви радови предати, домаћин ће на видно мјесто у холу школе да истакне задатке 

и рјешења задатака са бодовањем. 

- Комисија прегледа радове под шифрама и посебно бодује сваки задатак. 

- Када прегледа све радове за један разред, комисија објављује ранг листу незваничних 

резултата такмичења под шифрама. 

- Незванични резултати садрже: ранг, шифру ученика, број бодова за сваки задатак и 

укупни број бодова, та табела је достављенама школама заједно са задацима. 

- Након тога ученици имају право да уложе приговор на бодовање у року од 30 минута. 

- Приговор подноси ученик, писмено на листу папира и садржи редни број задатака за које 

ученик сматра да није правилно бодован и шифру ученика. 

- Комисија је дужна да појединачно ријеши све приговоре ученика, тако што сваком 

ученику који је уложио приговор омогућава да пред комисијом погледа свој рад и добије 

објашњење за бодовање спорних задатака. 

- Након обраде свих приговора резултати такмичења постају коначни. 

- Комисија отвара коверте и свакој шифри придружује име и презиме ученика. 

- Након тога се објављују званични резултати такмичења који садрже: ранг, име и презиме 

ученика, назив школе и мјесто, име и презиме наставника, број бодова за сваки задатак и 

укупни број бодова 

- Дипломе, Похвале, Признања и Захвалнице се додјељују према Стручном упутству за 

провођење такмичења ученика основних и средњих школа Републике Српске (објављен 

на сајту РПЗ). 

- Званичне резултате такмичења за СВЕ учеснике (Екселова табела), школа домаћин ће 

доставити у електронском облику Републичком педагошком заводу, ПК Бијељина на 

адресу pedagoski.zavodbn@rpz-rs.org најкасније до 12 h, првог уторка након одржаног 

такмичења. Исту табелу школа домаћин ће послати свим школама које су 

учествовале на такмичењу. 
- Табела за званичне резултате такмичења (Екселова табела) је достављена заједно са 

задацима и овим упутством свим школама домаћинима такмичења 

- Молим Вас да наведену табелу тачно попуните, јер ће иста бити коришћена за израду 

билтена такмичења и позивање ученика на виши ниво такмичења. 
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