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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ПО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целите на Oлимпиадата по експериментална физика (ОЕФ) са: 

• да стимулира развитието на извънкласни и извънучилищни форми на обучение по физика, 

като кръжоци, школи, клубове и др.; 

• да мотивира учителите за работа с ученици с изявени способности в областта на физиката и 

по-специално в областта на експерименталната физика; 

• да мотивира учениците и техните учители за творчески изяви; 

• да стимулира интелектуалното развитие на учениците; 

• да създадe предпоставки за прилагане на научно-изследователски методи при преподаването 

на физика в училищата; 

• Експерименталните постановки са подарък от организаторите на ОЕФ за кабинетите по 

физика или, ако няма кабинет, за учителя подготвил ученика, за да бъдат използвани при 

преподаването по физика. Постановките допълват и илюстрират учебния материал по физика 

и благодарение на малкия си размер могат да се използват и в училища, където няма кабинети 

по физика. До приключване на учебната година ученикът предава на своя учител 

експерименталната постановка, с която е работил по време на олимпиадата. 

Възпроизвеждането на постановката от олимпиадата е подходяща тема за конкурса «Уреди за 

кабинета по физика», който също е с международно участие. 

1.2. В олимпиадата могат да участват всички ученици от V до XII клас, които се обучават в 

дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма 

на обучение в български общински, държавни или частни училища, както и в училищата към 

чуждестранните посолства на територията на Република България. Учениците са разпределени 

в три възрастови групи: V-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. Всеки ученик се състезава във възрастова 

група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, както е описано по-

долу: 

Възрастова група V-VІII клас включва ученици: 

- V клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за V клас; 

- VІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІ клас; 

- VІІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас; 

- VІІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в VІІІ клас, независимо от 

изучаваното учебно съдържание. 

Възрастова група ІХ-Х включва ученици: 

- ІХ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ІХ клас, независимо от 

изучаваното учебно съдържание (за VІІІ или ІХ клас по физика и астрономия); 

- Х клас, които в настоящата учебна година се обучават в Х клас, независимо от изучаваното 
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учебно съдържание (за ІХ или Х клас по физика и астрономия). 

Възрастова група ХІ-ХІІ клас включва ученици: 

- ХІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІ клас, независимо от изучаваното 

учебно съдържание (за Х или ХІ клас по физика и астрономия); 

- ХІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІІ клас, независимо от изучаваното 

учебно съдържание (за ХІ или ХІІ клас по физика и астрономия). 

1.3. Ученик, който отговаря на критериите за участие във възрастова група ІХ-Х клас при желание 

и собствена преценка на знанията си има право да се яви на олимпиадата като участник във 

възрастова група ХІ-ХІІ клас. 

1.4. Организацията и провеждането на олимпиадата се осъществяват от Софийски клон (СК) на 

Съюза на физиците в България (СФБ), от Физически факултет на Софийски Университет 

Св. Климент Охридски, от директорите на училищата, от учителите по физика, от комисиите за 

отделните кръгове на олимпиадата и РУО. 

1.5. Олимпиадата се провежда по график, определен от МОН в Заповед № РД ......../.........2017 г. 

1.6. Олимпиадата по експериментална физика се организира и провежда в три кръга: 

общински, областен и национален. Не се разрешава промяна на възрастовата група при 

участието на ученик в различните кръгове на олимпиадата през учебната година. 

1.7. Учебното съдържание, върху което се съставят задачите за трите кръга на олимпиадата по 

експериментална физика, е, както следва: 

 за учениците от V-VІІІ клас – от задължителната подготовка по предметите “човекът и 

природата”; “физика и астрономия”; 

 за учениците от ІХ-ХІІ клас – от задължителната и профилираната подготовка по предмета 

“физика и астрономия”. 

1.8. Учителите по физика: 

1) пропагандират олимпиадата по експериментална физика (ОЕФ) пред учениците; 

2) изготвят протокол със списък на всички ученици участвали в съответните кръгове на 

олимпиадата (общински и областен); 

3) изпращат сканираните писмени работи на учениците до електронния адрес на олимпиадата 

epo@bgphysics.eu, пазят оригиналите и поддържат електронен архив от сканираните 

писмени работи; 

4) представят в РУО копие от тези архиви; 

5) изпращат до организаторите на ОЕФ на електронния адрес на олимпиадата 

epo@bgphysics.eu отзивите на участниците в ОЕФ (ученици и/или учители), за да бъдат 

анализирани и отчетени при организиране на следващите олимпиади. Всеки участник в 

ОЕФ се окуражава да напише отзив за олимпиадата. 

1.9. Състав на Националната комисия: 

В Националната комисия, сформирана от СК на СФБ, участват представители на академичната 

общност – преподаватели, докторанти и студенти от български и чуждестранни университети, 

физици от институти на БАН и учители по физика. МОН упълномощава СК на СФБ, като 

организатор на ОЕФ, да състави националната комисия и я утвърждава. 

2.0. Задължения на Националната комисия: 

 изготвя регламента за организиране и провеждане на олимпиадата и го представя до 

началото на учебната година на експерта по физика и астрономия в МОН, подписан от 

председателя на комисията; 

 съставя задачите и определя критериите за оценяване за всички кръгове в съответствие с 

регламента на олимпиадата; 

 проверява писмените работи и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците, 

mailto:epo@bgphysics.eu
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участвали във всички кръгове на олимпиадата (общински, областен и национален) и за 

всички възрастови групи (V-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас); 

 изготвя и представя в МОН за утвърждаване: 

- протокол с резултатите на всички явили се ученици от общинския и областния кръгове за 

възрастови групи V-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас, както и окончателен протокол с учениците 

допуснати за участие в националния кръг не по-късно от 10 работни дни преди националния 

кръг; 

- протокол с окончателното класиране на учениците, участвали в националния кръг, и 

протокол с имената и резултатите на учениците, които ще бъдат удостоени със званието 

„лауреат“ на Национална олимпиада; 

 членовете на Националната комисия попълват декларация, с която удостоверяват , че нямат 

конфликт на интереси и липсват обстоятелства, които биха довели до нарушаване принципа 

за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана с темите и 

задачите, преди тяхното официално обявяване в деня на конкурса; 

 след приключване на националния кръг на олимпиадата, националната комисия публикува 

на сайта на СК на СФБ сканираните копия на най-добрите писмени решения от 

националния кръг. РУО могат да предложат на изявени учители по физика да организират 

курсове като извънкласна работа за учениците, където да се анализира решението на 

задачите и трудностите, които са срещнали учениците от съответните райони. 

Координацията на дейностите на Националната комисия се осъществява от СК на СФБ, който 

информира експерта по физика и астрономия в МОН. 

ІІ. ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА 

2.1. Общинският кръг е достъпен за всички ученици от V до ХІІ клас. 

2.2. Общинският кръг на олимпиадата по експериментална физика е задочен и включва 

самостоятелно решаване на експериментална задача в извънучилищна среда, като учениците 

имат възможност да използват различни източници на информация – Интернет, библиотеки и 

др., в продължение на не по-малко от 20 календарни дни след публикуване на задачата. 

2.3. Учениците се състезават в 3 възрастови групи: V-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. 

2.4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от СК на СФБ. Експерименталната задача е 

една, но съдържа много свързани подусловия с нарастваща трудност. 

2.5. Задачата се публикува на сайта на СК на СФБ http://bgphysics.eu/ и по-конкретно на страницата 

на олимпиадата, на сайта по природни науки, http://www.prirodninauki.bg/, на сайта на МОН и 

на сайтовете на РУО в страната не по-късно от 18.09.2017 г. 

2.6. Директорите на училищата назначават училищна комисия за организиране и провеждане на 

общинския кръг на олимпиадата. 

2.7. Училищните комисии имат следните задължения: 

2.7.1. Информират учениците за организирането на ОЕФ, дават информация за сайта на 

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

условието на задачата за общинския кръг и го предоставят на всички желаещи ученици. 

2.7.2. Приемат оригиналите на писмените работи на учениците до 06.10.2017 г. включително. 

2.7.3. Контролират изпращането до 07.10.2017 г. включително на сканирано копие в ПДФ формат 

от писмената работа на всеки ученик до електронната поща на олимпиадата 

epo@bgphysics.eu. Името на файла съдържа: името на ученика-ОЕФ5-дата. Файлът се 

изпраща от електронния адрес на ученика (e-mail), който се използва от Софийски клон на 

СФБ като адрес за обратна връзка с него. Решенията на задачата не са анонимни - учениците 

трябва да напишат своето име, адреса на електронната си поща, града и училището, в което 

http://bgphysics.eu/
http://www.prirodninauki.bg/
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mailto:epo@bgphysics.eu


Проект 

 

учат. Оригиналите на работите се съхраняват от учителите по физика, които изпращат до 

електронния адрес на олимпиадата и до експерта на РУО файловете със сканираните 

писмени работи. 

2.7.4. Писмените решения се оценяват от Национална комисия за общинския кръг. Членове на 

комисията могат да бъдат учители по физика и астрономия, докторанти и преподаватели 

във Физически факултет на СУ или физици от БАН и се определят от Софийски клон на 

СФБ. Всяка писмена работа се оценява независимо от двама члена на комисията и 

окончателната оценка е средно аритметично от техните оценки. 

2.7.5. До 10.10.2017 г. националната комисия изготвя: 

а) протокол за явилите се ученици; 

б) протокол за класираните за областния кръг ученици. 

2.7.6. Протоколите по т. 2.7.5 се заверяват от Председателя на комисията, изпращат се до МОН и 

списъкът с класираните ученици се публикува на сайта на СК на СФБ. 

ІІІ. ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА 

3.1. Областният кръг на олимпиадата по експериментална физика следва регламента на 

общинския. Областният кръг също е задочен. Задачите се публикуват на сайта на СК на СФБ 

до 11.10.2017 г. 

3.2. Учителите по физика приемат оригиналите на писмените работи на учениците до 28.10.2017 г. 

включително и контролират своевременното изпращане на ПДФ файловете със сканираните 

писмени решения на учениците до 29.10.2017 г. 

3.3. Писмените работи на учениците не са анонимни за всички групи. Учениците трябва да 

напишат своето име, адреса на електронната си поща, града и училището, в което учат. 

Писмените работи се оценяват от Национална комисия за областен кръг, както е указано в 

точка 2.7.4. 

3.4. До 31.10.2017 г. националната комисия изготвя: 

а) протокол за явилите се ученици; 

б) протокол за класираните за националния кръг ученици. 

 Протоколите се заверяват от Председателя на комисията и се изпращат до МОН. 

3.4. Националната комисия по провеждане на ОЕФ публикува на сайта на СК на СФБ 

http://bgphysics.eu/ списъка на участниците допуснати до националния кръг на ОЕФ. Учителите 

по физика проверяват дали учениците от тяхното училище са включени в списъка за участие в 

националния кръг и контролират попълването на интернетната регистрационна форма за 

участие в националния кръг достъпна на сайта на СК на СФБ. 

3.5. Оригиналите от писмените работи се пазят от учителите по физика. 

3.6. Електронен архив от ПДФ файлове със сканираните писмени работи на учениците се 

съхранява при съответния експерт от РУО. По негова преценка тези работи могат да бъдат 

публикувани в Интернет. 

ІV. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА 

4.1. Националният кръг на ОЕФ се провежда от 08.12.2017 г. до 10.12.2017 г. в гр. София. 

4.2. Координирането на всички дейности по провеждането на националния кръг се осъществява от 

Софийски клон на СФБ. 

4.3. Регистрационната такса за 2017 г. в размер на 30 лв се превежда по банков път на банковата 

сметка, която обслужва Софийски клон на СФБ до 01.11.2017. Учениците получават 

подпечатаните оригинални фактури в деня на олимпиадата, а при поискване, сканирано копие 

може да бъде изпратено до седмица след банковия превод. 

http://bgphysics.eu/
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4.4 След изпращане на регистрационната такса, ученикът попълва регистрационната форма за 

националния кръг на ОЕФ, в която посочва и данни за банковия превод до 04.11.2017 г. 

4.5. Допълнителна информация за олимпиадата ще бъде дадена на сайта на СК на СФБ, а въпроси 

могат да се изпращат само до електронния адрес на ОЕФ: epo@bgphysics.eu. 

4.6. Организаторите публикуват списъка с регистрираните участници до 06.11.2017 г. 

4.7. Учениците се състезават в 3 възрастови групи: V-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. 

4.8. Темите и критериите за оценяване за националния кръг се изготвят от СК на СФБ. Задачата и 

критериите за оценяване трябва да бъдат готови 15 работни дни преди началото на 

националния кръг на олимпиадата. 

4.9. Максималният брой точки, който участниците получават е 137. 

4.10. Писмените работи на учениците не са анонимни. 

4.11. Оценяването се извършва от Националната комисия. 

4.12. Всяка писмена работа се оценява от пет независими проверители – членове на 

Националната комисия и крайната оценка е средно аритметично. Оценката на Националната 

комисия е окончателна и не подлежи на обжалване и промяна. 

4.13. На базата на получените резултати Националната комисия изготвя класирането, като посочва 

участниците класирали се на първо, второ и трето място във всяка възрастова група. 

4.14. Правила за определяне на оценка «отличен» на националния кръг. 

Националната комисия за ОЕФ определя оценка: 

а) отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата, и на 

учениците, получили над 90% (включително) от средния брой точки на първите трима; 

б) отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 89% (включително) от 

средния брой точки на първите трима; 

в) отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 84% (включително) от 

средния брой точки на първите трима. 

4.15. Националната комисия изготвя отделен протокол за учениците от ХІІ клас, получили оценка 

отличен (6), които ще бъдат удостоени със званието „лауреат“ на Национална олимпиада. 

4.16. На учениците от възрастова група ХI-ХІІ клас, получили оценка отличен (6) от националния 

кръг на олимпиадата и завършващи средно образование през настоящата учебна година, МОН 

издава документ удостоверяващ статута им на лауреати на национална олимпиада съгласно §2 

от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на 

Република България и чл. 33, чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и 

документите. 

4.17. На учениците от възрастова група ХI-ХІІ клас, получили оценка отличен (от 5,50 до 5,75) от 

националния кръг на олимпиадата и завършващи средно образование през настоящата учебна 

година, МОН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши 

училища при решение на съответното висше училище. 

4.18. Времетраенето на националния кръг на ОЕФ (09.12.2017 г.) е 4 астрономически часа; 

начало 10:00, край 14:00 часа. Участниците получават сертификат за участие в самата 

аудитория след предаване на решенията си. 

4.19. На 10.12.2017, от 08:00 до 12:00 часа авторите на задачата представят решението. Показват се 

най-добрите решения за всяка възрастова група. Анализират се типични грешки допуснати 

при решаване на задачата. Съобщават се резултатите от класирането и се награждават най-

добре класиралите се ученици. Прави се съобщение за следващата ОЕФ. 

4.20. Учениците от всички възрастови групи, класирани на първо, второ и трето място в 

националния кръг, получават грамота за участие подписана от председателя на Националната 

комисия. 

4.21. Организаторите на олимпиадата могат да публикуват в Интернет сканирани копия от 

писмените работи на най-добре класиралите се ученици. Целта е учителите и инспекторите 
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от РУО да имат представа за резултатите показани от техните ученици. Регистрацията в 

олимпиадата означава едновременно с това и съгласие от страна на участниците техните 

решения да бъдат публикувани в Интернет. 

4.22. За учителите придружаващи ученици и официално регистрирани в ОЕФ, се организира 

квалификационен курс, по време на олимпиадата, свързан с темата на съответната ОЕФ. 

V. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАТА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА 

5.1. Учениците трябва да могат да извършват прости измервания на разстояния, тегло, 

електрически ток и напрежение. Те трябва да дойдат на олимпиадата със собствени: 

мултиметър (мултицет) и неговите кабели, калкулатор (електронни устройства с интернетна 

връзка и мобилни телефони не могат да бъдат използвани за калкулатор и са строго 

забранени; тяхното използване води до дисквалификация на участника). 

5.2. Учениците могат да използват за подготовката си отпечатания от списание Физика Сборник 

репринти на статии с условията и решенията на задачите, давани на първите четири 

международни олимпиади по експериментална физика (ОЕФ). 

5.3 Участниците в ОЕФ сами организират пътуването си до София и нощувката. СК на СФБ ще 

съдейства за ползването на студентските общежития на Софийски университет «Св. Климент 

Охридски». 

VI. МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА 

6.1. Националният кръг на ОЕФ е отворен за участие на ученици от цял свят и в този смисъл 

олимпиадата е международна. Националният кръг на олимпиадата по експериментална физика 

се провежда в събота, 9 декември 2017 г., в аудиториите на Физически факултет на Софийски 

университет. Учениците получават условието на задачата на родния си език. 

6.2. МОН съдейства за издаването на визи за участниците от страни, за които визите са небходими 

(например, Казахстан, Русия и Украйна). 

6.3. МОН съдейства чуждестранните участници, гости на България, да бъдат настанени в Центъра 

за подготовка на ученици за олимпиади: пристигане на 08.12.2017 г., заминаване на 

10.12.2017 г. 

  
Последна редакция на този документ: 21.07.2017 


