
Р Е Г Л А М Е Н Т 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 „ТАЛАНТЛИВ ФИЗИК” за ученици от VII клас 

през учебната 2015-2016 година 

 

 

І. Цели на състезанието  

Състезанието „Талантлив физик“ зa VII клас предоставя възможност за изява на 

ученици със задълбочени знания и придобити умения в областта на физиката.  

ІІ. Организиране и провеждане  

Състезанието „Талантлив физик“ зa VII клас се организира от НПМГ „Акад. 

Любомир Чакалов“, със съдействието на Физически факултет при СУ “Климент 

Охридски“ и РИО – София-град  

 Продължителността му е 3 (три) астрономически часа  в един състезателен ден.  

Заявки за участие в състезанието „Талантлив физик“ за VII клас  се приемат до 

24.03. 2016 г. (включително) на официалната интернет страница на състезанието: 

 http://npmg.org/2016/03/10/tf2016/ 

ІІ. Условия за участие  

За участие в състезанието се допускат ученици, които през настоящата учебна 

година са ученици в VII клас. Заявката може да се направи от ученика или от учителя 

по физика по електронен път. 

Учителите по физика е желателно да придружат учениците си до мястото на 

провеждане на състезанието.  

ІІІ. Съдържание на състезанието  

Състезанието се състои в решаването на тест от три части:  

I част: 10 задачи със свободен отговор.; 

II част: 1 изчислителна задача 

ІІІ част:1 експериментална задача  

При решаването им се изисква описание в  кратък текст, изписване на физични 

формули и подходящи чертежи. 

Включва се учебно съдържание от учебната програма по Човек и природа V и VI клас и 

Физика и астрономия за VІІ клас.  

Изпитният вариант се съставя от комисия, вклкючваща учителите по физика и 

астрономия  в НПМГ.  

ІV. Оценяване и класиране  

Проверката, оценяването и класирането на писмените работи на участниците се 

извършват от комисията.  

Оценяването на задачите се извършва по точкова система, както следва:  

http://npmg.org/2016/03/10/tf2016/


I част: Всяка от задачите със свободен отговор се оценява с 2 точки (10 задачи х 2 

точки = 20 точки).  

II част: 10 точки 

III част: 10 точки 

Максималният брой точки за цялата тема е 40.  

Класирането е индивидуално. Точките от състезанието се превръщат в цифрова 

оценка по скала, определена от комисията. 

Оценка от състезанието по-висока от Много добър 5,00 (включително) се 

признава като балообразуваща оценка при кандидатстване в НПМГ за паралелката 

физика. 

V. Разрешени пособия  

По време на състезанието ученикът може да използва калкулатор и пособия за 

чертане. 

      

 


