REGULAMIN OLIMPIADY

Nr 86/IISLO/18

Ostrołęka, 28.03.2018 r.
Państwo
Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
nauczyciele matematyki i fizyki
_______________________________________________

XVI MAŁA OLIMPIADA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
Dyrekcja II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika
w Ostrołęce serdecznie zaprasza uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do wzięcia udziału w MAŁEJ OLIMPIADZIE
MATEMATYCZNO-FIZYCZNEJ, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10oo
w naszej szkole.
Celem konkursu jest rozwijanie u uczniów zainteresowań matematyczno – fizycznych.
W Olimpiadzie może wziąć udział maksimum trzech uczniów z jednej szkoły, którzy
jednocześnie rozwiązują zadania z matematyki (45 min.) i fizyki (45 min.). Zestaw będzie
składał się z zadań testowych i otwartych.
Ekspertem zadań z matematyki jest mgr Bożena Graczyk.
Ekspertem zadań z fizyki jest mgr Bożena Gruszka-Leszczyńska.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów kl. III szkół gimnazjalnych - zadania obejmują zakres tematyczny w klasach
I-III gimnazjum z matematyki i fizyki,
b) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zadania obejmują zakres podstawowy:
z matematyki:
- działania w zbiorze liczb rzeczywistych,
- zastosowanie obliczeń procentowych do zagadnień praktycznych,
- funkcja liniowa, prosta na płaszczyźnie,
- układy równań i nierówności liniowych w zastosowaniu do zadań tekstowych:
z fizyki:
- grawitacja i elementy astronomii,
- fizyka atomowa,
- fizyka jądrowa.
Pisemne zgłoszenia z pieczątką szkoły i pieczątką oraz podpisem dyrektora szkoły
(skan zgłoszenia) prosimy kierować na adres e-mailowy: kancelaria2slo@interia.pl,
w terminie do 18 kwietnia 2018 r. Zapraszamy.

REGULAMIN OLIMPIADY

Załącznik nr 1 do Regulaminu Małej Olimpiady Matematyczno-Fizycznej dla klas III gimnazjów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

……………………………………………….
(pieczątka szkoły)

……….……………………….., dn. ………….

II Społeczne LO im. Toniego Halika
ul. Prądzyńskiego 5, 07-410 Ostrołęka
tel./fax. 29 764-54-37, kancelaria2slo@interia.pl

Zgłoszenie szkoły do udziału w XVI Małej Olimpiadzie Matematyczno-Fizycznej
Komisja Szkolna w składzie:
- Przewodniczący Komisji ……………………………………………………………………...
- Członkowie Komisji …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
stwierdza, że: do uczestnictwa w eliminacjach międzyszkolnych zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:
1) ……………………………………………………….
2)………………………………………………………..
3)………………………………………………………..
4)………………………………………………………..

Adres e-mailowy:………………………………………………………

Dyrektor Szkoły

Nauczyciel Matematyki i Fizyki

……………………………….

………………………............………….

( pieczątka i podpis)

