
Втора Олимпиада по експериментална физика  

25 април 2015, София 

Ден на Фотона в Международната годината на светлината 

 В рамките на Национална програма за честване на Международната година на 

светлината и светлинните технологии: 

http://www.light2015.org/Home.html  

http://www.phys.uni-sofia.bg/upb/IYL2015/Nacionalna_programa_na_SFB.doc  

http://www.iau.org/public/videos/detail/cosmiclight_trailer/  

http://bgphysics.eu/  

Софийски клон на Съюза на физиците в България (СФБ) организира Ден на фотона – 

средношколска Олимпиада по експериментална физика. На олимпиадата ще бъде 

дадена експериментална задача за изследване на светлинни явления. Олимпиадата е 

отворена и в този смисъл предполага и международно участие.  

 Софийски клон на СФБ организира такива олимпиади от 2011 г., но този момент 

няма издадени сборници с типови задачи, които да се използват при подготовката на 

учениците за участие в подобни олимпиади. В годината на Светлината задачата ще 

бъде свързана с физика на светлината. Затова ученикът трябва да е държал в ръцете си 

източник на светлина: свещ, светулка, кандило, фенерче, светодиод, лампа или лазер. 

Ученикът трябва да има практически умения за работа с лещи, призми, дифракционни 

решетки, огледала, станиол, фотодиоди, волтметъри, резистори, потенциометъри, 

батерии и др. За решението на задачата ще се изисква сглобяване на постановка, 

измерване и обработване на експериментални данни.  

Организатори на това събитие са Софийски клон на СФБ и РИО – гр. София, със 

съдействието на Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Регистрацията за 

олимпиадата се извършва само електронно:  http://goo.gl/forms/9NpQd81DSd . Крайният 

срок за регистриране е 9 април 2015 г. Ако имате въпроси можете да ги изпратите на 

електронен адрес epo@bgphysics.eu (съкращението идва от Experimental Physics 

Olympiad).  

 Заявки за участие в олимпиадата се приемат до запълване на местата, които се 

определят от броя на постановките; засега организаторите разполагат със спонсорска 

помощ осигуряваща изготвянето на 100 постановки. 

Регламент и програма: 

Олимпиадата е индивидуална. Учениците работят индивидуално върху една и 

съща експериментална задача. Експерименталните постановки ще бъдат осигурени от 

организаторите.  

 Регистрацията в деня на олимпиадата е от 7:30 до 8:00 часа на 25 април 2015 в 

аудитория А 315 (аудитория Елисавета Карамихайлова) на Физически факултет. 

Учениците трябва да представят документ за самоличност. След регистрацията 

участниците ще бъдат разпределени в различни аудитории на физически факултет. 

Олимпиадата се провежда от 8:15 до 12:15 часа. Първите 2 часа (т.е. до 10:15 ч.) 

учениците нямат право да напускат аудиторията. В 12:15 часа учениците предават 

решенията си и протокола от своите измерванията, след което получават сертификат за 

участие. 

http://www.light2015.org/Home.html
http://www.phys.uni-sofia.bg/upb/IYL2015/Nacionalna_programa_na_SFB.doc
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Журито се определя  от СК на СФБ и резултатите ще бъдат обявени на сайта на 

СК на СФБ. След олимпиадата, СК на СФБ ще организира семинар за подготовка на 

ученици за бъдещи Олимпиади по експериментална физика – денят за провеждането му 

(събота) ще бъде обявен допълнително на сайта на СК на СФБ. На 9 май, в аудитория 

В 44, авторите на задачата ще обяснят правилното решение и учениците ще имат 

възможност да повторят експеримента. Този семинар е отворен за всички 

интересуващи се ученици и придружаващите ги учители. После ще бъдат връчени 

грамоти на най-добре класиралите се ученици и ще се извърши регистрация за 

следващи семинари. По-късно, решението ще бъде публикувано на сайта на СК на СФБ 

http://bgphysics.eu/. Вашите мнения, коментари и препоръки изпращайте на адреса на 

олимпиадата epo@bgphysics.eu. 

Важно: 

Програма (проверявани умения и знания): Участниците трябва да имат 

минимален опит с експерименти със светлина. Също така, трябва да могат да работят с 

мултицет, да измерват различни величини с него: например, тока през светеща крушка, 

напрежението на батерия, съпротивлението на резистор, както и да могат да различават 

полярността на постоянното напрежение. Освен сглобяване на постановката и 

измерване за анализа на експерименталните данни, ще е необходимо таблично и 

графично представяне на резултатите. Някои въпроси от условието на задачата може да 

са свързани с графиките. Графичното представяне на експериментални данни е един 

минимум от умения, които всеки участник трябва да има. Свързване на отделни 

елементи в прости електрични схеми, тяхното начертaване и анализ са в основата на 

експерименталните задачи в последните години. За решаване на задачата 

участниците могат да носят със себе си цифров мултиметър (мултицет), с 

който са свикнали да работят и познават скалите и възможностите му. Ако 

мултиметърът е включен като амперметър, не се опитвайте да измерите максималния 

ток, който може да създаде батерията! Това не е опасно за ученика, но изтощава бързо 

батерията и амперметъра може да изгори.  

Организационни въпроси: 

1. За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на СФБ 

http://bgphysics.eu/; обезателно направете справка преди заминаването си за София. 

Най-важното, което трябва да проверите е дали името ви е включено в списъка на 

допуснатите участници, който ще бъде публикуван на сайта на 10 април 2015 г. 

2. Местата за участие в олимпиадата се запълват по реда на получаване на заявките 

съобразно броя на експерименталните постановки, които са 100.  

3. Комисията за провеждането на олимпиадата, определена от Софийски клон на СФБ, 

включва авторите на експерименталната постановка и колеги физици. 

4. Участниците в състезанието ще получат сертификат за участие и грамота за 

класирането, а резултатите от класирането ще се публикуват на сайта на СК на СФБ 

след приключване на работата на Комисията за провеждане на олимпиадата. 

5. Всички задачи давани на Олимпиада по експериментална физика са авторски, 

оргинални и не се публикуват до състезанието.  

6. За участие в олимпиадата не изисква специализирана подготовка, поради което се 

поощрява и участието на всички ученици, независимо от възрастта, които могат да си 

служат с мултицет и оптични прибори. Шансът на по-малките за успех в състезание с 
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по-големите е по-малък, но тяхното участие сега ще им помогне да натрупат опит за 

участие в бъдещи олимпиади. 

7. Учениците могат да носят със себе си калкулатор. Внасянето на GSM в залата е 

забранено и води до декласиране.  

8. Участниците сами уреждат пътуването си до София и нощувката; препоръчваме 

настаняване в: 

"Център за подготовка на ученици за олимпиади" 

гр. София, бул. Драган Цанков 21А 

http://mon-coo.com 

Лице за контакт: г-н Калоян Йорданов 

kalsii@abv.bg, тел.: 0888-870-330 

Учебен център u.centar@abv.bg тел./факс: 02.873-83-57  

Разположението на центъра може да намерите на картата: 

http://www.bgmaps.com/link/FA9F7A6839D5E719AA1933E567440DFE 

Ако ползвате метро, слизате на спирка „Жолио-Кюри”. 

Обратна връзка 

 Организаторите ценят високо мнението на учителите водещи ученици за задачите 

давани на Олимпиадите по експериментална физика. Всеки учител придружаващ 

ученици, ако желае, може да получи същата постановка и да реши задачата 

едновременно с учениците в специално отделена аудитория на факултета. За своето 

участие в проверяване на задачата и анализа на трудностите колегите учители ще 

получат сертификат. Тяхното мнение е незаменимо за подготовката на следващите 

издания на олимпиадата.  

Последна редакция на това съобщение 01.03.2015 г. 

http://mon-coo.com/
mailto:kalsii@abv.bg
mailto:u.centar@abv.bg
http://www.bgmaps.com/link/FA9F7A6839D5E719AA1933E567440DFE

