
Софискиот огранок (СО) на Сојузот на физичарите во Бугарија (СФБ) организира Ден на 

електронот, 5-та средношколска Олимпијада по експериментална физика. На Олимпијадата ќе 

биде дадена експериментална задача за истражување на електрични и магнетни појави. 

Олимпијадата е отворена за сите ученици и претпоставува и меѓународно учество, па во таа 

смисла таа е и меѓународна. 

Софискиот огранок на СФБ организира такви Олимпијади од 2011 година и постепено тие 

станаа традиционален  дел од слободните активности на секциите  по физика. Учениците ќе се 

групираат  во одделни старосни групи, категории,  условно именувани како  S, M и L, според 

одделението  во кое  учат. На пример за Бугарија тоа се S = од 7-мо до 8-мо одделение, M = 9-10 и 

L = 11-12 одделение. Посебна  група ќе биде група од студенти кои изучуваат физика и ќе се 

натпреваруваат во категоријата XL. За секоја возрасна група ќе се прави посебно рангирање. 

Учениците кои се во подготвителна година и не учат физика според наставната програма , исто 

така, може да учествуваат на Олимпијадата и ќе бидат рангирани во групата S. Задачата на 

Олимпијадата е всушност секвенца од многу поврзани задачи дадени како различни подуслови, 

со зголемено тежинско ниво – т.е  кој до каде може и  ќе стигне со решавањето . Олимпијадата 

иако е од  експериментална физика, но при речиси исти експериментални резултати ќе се 

споредува и разбирањето на она што се прави заради што  има и неколку целосно теоретски 

барања.  Авторите на задачата поставувајќи ја истата имаат проучено и искомбинирано повеќе 

обиди опишани во учебниците што се користат во наставата по физика. 

Организатор на овој настан е Софискиот огранок, клон на СФБ http://bgphysics.eu во соработка со 

и РИО -  на град Софија. Коорганизатори на Олимпијадата се Физичкиот факултет на СУ Св. 

„Климент Охридски“ и Регионалното здружение на физичари Струмица од Македонија. 

Крајниот рок на банкарскиот преведување на регистрационата такса, котизацијата е 30 

септември 2017 година.  После уплатата на таксата се врши и Регистрацијата за Олимпијадата по 

електронски пат. Детален опис е даден на крајот од оваа соопштение. 

 Пратете  ја обновената   верзија на ова соопштение на сајтот на СО на СФБ http://bgphysics.eu. за 

евентуални промени. 

Мотивација 

            Наставниците редовно ни кажуваат дека имаат некакво двоумење за учество на 

Експерименталната олимпијада. На пример, покрај нивниот ентузијазам, тие не се чувствуваат 

доволно подготвени во областа на електромагнетните појави. Ние, организаторите, повторуваме: 

правиме многу напор само за личностите кои сакаат предизвици. Убедени сме дека развојот на 

настаните ќе помогне да се подобри образованието по физика: да се стимулираат и мотивираат 

учесниците да продолжат со своето образование во областа на науката и технологијата, да ги 

реновираат кабинетите и лабораториите по физика и идниот професионален развој на 

наставниците во физика. Очекуваме Отворената експериментална  олимпијада по  физика (ЕПО) 

да стане важен форум за колегите физичари во блиска иднина, надополнувајќи го општествениот 

живот на истите. Анализата на четирите олимпијади покажаа дека дури и неподготвените ученици 

http://bgphysics.eu/


научуваат многу за време на Олимпијадата, така што  и при враќањето во одделението можат да и 

ги објаснат решенијата на нивните соученици. Така, олимпијадите ја надополнуваат 

неформалната работа надвор од училиштето и се незаменливи во подготовката на идните 

професионалци. 

Регулатива и програма 

Олимпијадата е индивидуална. Учениците работат индивидуално врз истата експериментална 

задача. Експерименталните аранжмани се обезбедени од страна на организаторите. 

            Регистрацијата  на пристигнатите учесници ќе се одвива на  денот на Олимпијадата, сабота, 

9 декември и ќе се врши  од 8:30 до 9:30 часот во просторијата А209 на Факултетот за физика , бул. 

Џ. Баучер 5, каде во 9:30 ќе се одржи отворањето. Учениците мора да носат лична карта или друг 

документ за лична  идентификација. По проверката учесниците ќе бидат распределени во 

различни простории. Времетраењето на Олимпијадата ќе биде од  од 10:00 до 14:00 часот. 

Регулативата забранува употреба на мобилни телефони. Учениците треба да ги предадат на на 

нивниот придружник (наставник, родител), или на тестаторот  во просторијата. Првите 2 часа (т.е. 

до 12:00 ч.) ученици немаат право да ја напуштаат просторијата. Во 14:00 часот учениците ги 

предаваат своите решенија и протоколот од своите мерењата, по што добиваат сертификат за 

учество, а за неуморните ќе има и задача за домашно со посебна награда. Решението на 

домашната задача се испраќа на е-маил адресата од Олимпијадата epo@bgphysics.eu до 06:00 

часот на 10 декември. 

            Паралелно со одржувањето на  Олимпијадата, во просторијата А315 (именувана како  

Елисавета Карамихајлова) во интервалот 10: 00-14: 00 ќе биде одржан семинар за наставниците на 

тема "Електромагнетни феномени и експериментот во наставата по физика во средното 

образование". Регистрираните наставници добиваат диплома за успешен курс за завршување. 

Овој семинар е отворен за сите заинтересирани наставници и придружните родители. На овој 

семинар авторите ќе го објаснат и претстават  решението на задачата. 

Жирито, определено од СО на СФБ, ќе ги објави резултатите само на најдобро пласираните  

учесници во 10:00 следниот ден недела, 10 декември во просторијата  А315. Тогаш ќе бидат 

доделени 3-те 2-рите и 1-вите награди, апсолутниот шампион и специјалните награди. Целосната 

листа на поени ќе биде објавена на веб-страницата на СК на СФБ http://bgphysics.eu една недела 

по Олимпијадата на 17 декември. Поените не се од суштинско значење – многу поважна е 

олимписката идеја за учество. Не е важно каде сте рангирани, тоа е игра на  случајот,на 

спремноста, моменталните идеи и слично , важно е да се борите искрено и да уживате во успехот 

на другите. Многу ученици  се враќаат од Олимпијадата восхитени, бидејќи покрај интересни 

работи што се учат во физиката  таа е и  забавна. Задоволството да се разбере како се создава 

светот е дел од авантурата на живеењето. 

Ве молиме испратете ги вашите коментари, коментари и препораки на адресата epo@bgphysics.eu 

на Олимпијадата. 



Прелиминарна подготовка (Методолошки упатства) 

Програма (Проверени вештини и знаење): Учесниците треба да имаат минимално искуство 

со мерење и обработка на експериментални податоци со дигитрон. Се претпоставува дека 

ученикот има практични вештини за мерење на тежина со електронска вага, мерење на должини 

со точност до ½ mm, работа со мултиметар, отпорници, потенциометри, батерии, мерење на 

зависност меѓу струја и напон I (U). 

Покрај склопувањето на експерименталната постановка и знаење да се мери, за анализа 

на експериментални податоци, ќе ви биде потребно и знаење за  графичко прикажување  на 

резултатите. Некои прашања во врска со задачата може да се поврзани со графичка презентација 

на експериментални податоци. Се претпоставува дека ученикот може да претставува 

експерименталните податоци на милиметарска хартија и да може да дефинира наклонот на 

правата и одредува коефициент  на пропорционалност, ако помеѓу мерните величини има 

линеарна зависност. 

Основа на експерименталните задачи во последниве години се поврзувањето на 

индивидуалните елементи од  едноставни електрични кола, правење на мерења  и анализа на 

резултатите. За да се реши проблемот, учесниците мора да носат дигитален мултиметар 

(универзален иснтрумент) со кој тие се навикнати да мерат и ги знаат карактеристиките на 

инструментот. Ако мултиметарот е вклучен како амперметр, не обидувајте се да ја измерите 

максималната струја на батеријата што може да ја произведе! Ова не е опасно за ученикот, но 

брзо ја истрошува батеријата и може да се оштети амперметрот. Тестаторите се должни да  ги 

надгледуваат  учениците да носат само: мултиметар, калкулатор, пенкало и молив за пишување. 

За да се разбере експерименталната постановка, учениците треба да ја знаат формулата за 

време на празнење на кондензатор со t = RC. 

Главниот дел од задачата е да се измери и да се процесираат експериментални податоци, 

а не формулата. Самото мерење може да го направат и најмалите ученици. Очекуваме од нив  да 

можат да измерат јачина на  струја, отпор и напон. 

Задачите на претходните три олимпијади може да се најдат на веб страната на СО на СФБ во при 

менито на  ЕПО5. 

Организациски прашања: 

1. За тековните промени во програмата, следете ја страницата на СО на СФБ во Софија 

http://bgphysics.eu/; Ве молиме да направите проверка  пред да заминете за Софија. Најважно е 

да се провери дали вашето име е вклучено во листата на регистрирани учесници, кои ќе бидат 

објавени на сајтот на 10 ноември 2017 година. 

2. Местата за учество на Олимпијадата се пополнуваат според редоследот на регистрацијата на 

учесниците (по крајниот рок за уплата на котизацијата т.е  вршење на преводот на 



регистрационата  такса 30-ти септември, спореди ко се ограничува бројот на изготвените дотогаш 

експерименталните постановки. 

3. Комисијата за Олимпијадата, назначена од СО на СФБ во Софија, ги вклучува авторите на 

експерименталната задача  и колеги физичари. 

4. Учесниците на олимпијадата  ќе добијат сертификат за учество и признанието за пласман, а 

резултатите ќе се објавват на веб страницата на ЦК на СФБ по завршувањето на работата на 

Комисијата за спроведување на Олимпијадата. 

5. Сите задачи дадени на Олимпијадата  по експерименталната физика се оригинални, и не се 

објавуваат до натпреварот. 

6. Не е потребна посебна обука за учество на Олимпијадата, што исто така го охрабрува учеството 

на сите ученици, без оглед на возраста, потребно е  да знаат да  работат со мултиметар и да 

прават едноставни мерења. Учеството на најмладите учениците, исто така, има дополнителна цел, 

да се стекнат со искуство за учество на идните олимпијади. 

7. Учениците  треба да носат само со нив: мултиметар, калкулатор и нешто да пишуваат. 

Воведувањето на мобилен телефон  во просторијата  е забрането и води кон дисквалификација. 

8. Самите учесници го организираат својето доаѓање во Софија. 

9. Самите учесници го организираат своето сместување без помош на организаторите. 

Повратни информации 

      Организаторите високо го ценат гледиштето на наставниците за задачите доделени на 

Олимпијадата по експериментална физика. Секој регистриран наставник на Олимпијадата кој го 

придружува ученикот, ако сака, може да ја  добие истата експериментална постановка и да ја 

решава задачата истовремено со своите ученици во посебно одвоена просторија на факултетот. За 

нивно вклучување во проверката на задачата и анализа на потешкотиите ќе добијат сертификат. 

Нивното мислење е неопходно за подготовка на следните изданија на Олимпијадата. 

Регистрација за учество 

1) За сите учесници од Бугарија (ученик и наставник), потребно е да уплатат  котизација од 30 лв  

на сметката на СО на СФБ до 30 септември 2017 година. Регистрационата  такса (котизацијата) 

обезбедува: изготвување на експерименталната постановка (која Олимпијадата останува за 

кабинетот за физика на училиштето од каде доаѓате), минерална вода и елементарна квантна 

органска материја (сендвич)  за учениците за време  на Олимпијадата и кафе за менторите, 

подготовка на сертификати, дипломи итн. Таксата за регистрација е неповратна и во случај на 

спреченост  да учествува, таа останува спонзорство за Олимпијадата. 

2) По извршување на банкарскиот преведување  на котизацијата пополнувате преку интернет 

формулар за регистрација, кој е различен,  еден е за  ученици и студенти 



https://goo.gl/forms/DEpi2oRVXq7Dbc8l1и друг  за наставниците https://goo.gl/forms/QVtaEKJhihGYS3m32 до 

15 октомври 2017 година. Задолжителна точка во формуларот за регистрација (и за учениците и за 

наставниците) е датумот и износот на банкарскиот трансфер, како и текстот на основите за пренос. 

3) Регистриран учесник (ученик или наставник) значи: 1) да има платена котизација т.е  префрлен 

надомест за банкарски трансфер и 2) пополнет формулар за регистрација во роковите утврдени во 

точките 1 и 2 погоре. 

4) Хотели во Софија нудат различни можности за сместување во зависност од патувањето. 

5) Листата на редовно запишанитеученици и студенти, како и листата на придружниците, редовно 

регистрирани наставници, ќе бидат објавени на веб-страницата на УО на СФБ на 10-ти ноември. 

Само за редовно регистрирани учесници: ученици, наставници, родители и други придружни 

лица, организаторите гарантираат учество. 

6) Наставниците  кои придружуваат ученик и примаат сертификат за учество во квалификацискиот 

курс исто така ќе треба да се регистрираат до 15 октомври на одделна регистрација форма (види 

линк за наставниците во точка 2).  

7) Исто така можно е учество и на задоцнети учесници. Следете ги пораките на веб-страницата на 

СО на СФБ проверувајќи дали сè уште има  експериментални постановки и  дали рокот за 

регистрација е продолжен. Задоцнетите учесници сами си плаќаат за сместување без консултации 

со организаторите. Задоцнетите учесници дури и во последната минута може да добијат 

експериментална постановка за учество ако поради некоја причина некои од пријавените не 

дошле. Нивниот сертификат за учество ќе биде рачно напишан и надоместокот за регистрација, 

котизацијата ќе се плати повторно со банкарски трансфер на денот на Олимпијадата. 

8) За учесниците од Бугарија бројот на банкарската сметка на Сојузот на физичарите на  Бугарија, 

Софиски огранок  е: 

Банка: УниКредит Булбанк, филијала Света Неделя, Софија 

IBAN: BG91UNCR70001520373231, SWIFT (BIC): UNCRBGSF, Пл. „ Света Неделя“, бр.7, 1000 Софија, 

Бугарија. При плакањето на котизацијата во  графата "цел на наплата " не заборавајте да го 

напишете името на учесникот (или името на училиштето и градот, ако тоа е листа со повеќе 

учесници) и текстот "котизација  за EPO5" (може и скратено EPO5 ). Откако ќе го направите 

преводот, ве молиме да не информирате по е-пошта на адреса epo@bgphysics.eu. За учесниците 

од странство надоместокот за регистрација, котизацијата  е 15 €  или плаќање  на денот на 

Олимпијадата.  

За учесниците од Македонија, котизацијата во противредност од 15 €, во денари, може да ја 
користат и жиро сметката на Регионалното здружение на физичари Струмица.: 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ 
300030000087868 - РЕГИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИЗИЧАРИ СТРУМИЦА 

Информации на manolest@gmail.com. 

https://goo.gl/forms/DEpi2oRVXq7Dbc8l1
https://goo.gl/forms/QVtaEKJhihGYS3m32


9) За отчет , учесниците може да добијат фактура издадена од СО на  СФБ. Учесниците сами ги 

пополнуваат информациите за фактурата и се испраќаат на адреса на Олимпијадата 

epo@bgphysics.eu. По усогласувањето на текстот на фактурата, потпишан и со печат оригинал се 

добива од придружниот наставник за време на Олимписките игри. Шаблонот на фактурата е 

даден во датотеката Factura_EPO5_Primer.doc. За време на Олимпијадата, организаторите немаат 

време за корекции. 

Спонзори 

Спонзорот на Олимпијадата е TIFA (теоретска и компјутерска физика и астрофизика). 

Спонзорството се испраќа на горенаведената банкарска сметка на SFB. 

Важни датуми за 2017: 

1) Испратете ја котизацијата од 30 лева по банков пат до 30 септември за учениците и 

придружните наставници кои учествуваат на семинарот. 

2) Пополнување  на образецот за регистрација по електронски пат со наведување на датумот на 

банкарскиот трансфер до 15 октомври. 

3) Листата на регистрирани ученици и наставници кои платиле котизација  се објавува на 30 

октомври на местото на СО на СФБ. 

4) Пристигнување на гостите во Софија, 8 декември 

5) регистрација  учесниците и добивање фактури од 8:30 до 9:30 на 9 декември 

6) Спроведување на Олимпијадата 10: 00-14: 00 на 9 декември и истовремено семинар за 

наставниците 

7) Испраќање на решението на  домашната  задача до 06:00 на 10-ти декември 

8) Публикување на решението на задачата  на веб страната на СО на СФБ 09:00 на 9 декември 

9) Објавување на резултатите и наградување  на најдобрите експериментатори, решавачи во  

10:00 на 10ти декември и испраќање на гостите од Софија 

10) Објавување  целосната листа на рангирање на 20 –ти  декември 

Ако имате какви било прашања, не двоумете се да пишете на Олимпијадата epo@bgphysics.eu 

(кратенката е од Експерименталната физичка олимпијада). 

Последна изменета оваа порака 23.07.2017 За тековните верзии на информациите, следете го 

линкот  https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/epo 

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/epo

