INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN TULCEA

OLIMPIADA DE FIZICĂ - ETAPA JUDEȚEANĂ din 15.02.2020
CONDIȚII DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ . CRITERII DE DEPARTAJARE A ELEVILOR
1. Județului Tulcea îi sunt atribuite 7 locuri la etapa națională a Olimpiadei de Fizică (1 loc/ clasă).
2. Pe locurile alocate județului, se califică 1 elev/pe clasă, în ordinea descrescătoare a punctajului/clasa respectivă.
3. Punctajul minim pentru calificare la etapa națională este de 50% din punctajul maxim (minim 15 puncte).
4. Dacă la o clasă nici un elev nu obține punctajul minim pentru calificare, locul rămas neocupat la clasa respectivă
NU se redistribuie altei clase.
5. Elevii care au obținut cel puțin punctajul minim pentru calificare, dar nu se califică pe locurile atribuite județului,
vor fi incluși în clasamentul național centralizat al punctajelor.
6. Primii 43 de elevi din clasamentul național centralizat al punctajelor se vor califica la etapa națională pe locuri
suplimentare (atribuite de MEN în urma alcătuirii clasamentului național)
7. Departajarea candidaților care au obţinut punctaje egale la etapa județeană la aceeași clasă și se găsesc în
situația calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile atribuite județului, se face aplicând, în ordine,
următoarele criterii, până când se realizează departajarea:
i.punctajul mai mare obținut la problema cea mai dificilă;
ii.punctajul mai mare obținut la problema imediat următoare ca grad de dificultate;
iii.punctajul obținut la ultimele etape naționale ale competițiilor care includ fizica, în ordinea: Olimpiada de Fizică,
Concursul ”Evrika”, Concursul ”Vrînceanu- Procopiu”, Concursul de Fizică și Chimie pentru școlile din
învățământul rural ”Impuls Perpetuum”.
Ierarhia dificultății problemelor , la fiecare clasă, se stabilește după etapa de contestații, astfel:
- Se calculează media aritmetică a punctajelor obținute de toți elevii participanți, la fiecare problemă
din cadrul subiectului de la clasa respectivă.
- Se ordonează problemele în ordinea crescătoare a mediei aritmetice. Problema cea mai dificilă este
cea la care elevii de la clasa respectivă au obținut media cea mai mică.
NU se organizează probe suplimentare în vederea departajării.
MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR la etapa județeană
La etapa județeană a olimpiadei, se acordă pentru fiecare an de studiu:
- un premiu I (punctaj de minim 50% din punctajul maxim al probei)
- un premiu II (punctaj de minim 40% din punctajul maxim al probei)
- un premiu III (punctaj de minim 40% din punctajul maxim al probei);
- un număr de mențiuni egal cu 15% din numărul participanților ,rotunjit la numărul întreg imediat superior
(punctaj minim 35% din punctajul maxim al probei)
La punctaje egale, se aplică criteriile de departajare i, ii, iii precizate mai sus. Dacă după aplicarea criteriilor nu se
poate face departajarea, se va acorda aceluiași premiu/ mențiune pentru punctaje egale.
Criteriile de calificare/ departajare pentru participarea la etapa națională și modalitatea de acordare a premiilor au fost stabilite
de Comisia judeţeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada de Fizică, în conformitate cu:
- Ordinul M.E.N. nr. 4203 / 2018 privind modificarea Anexei nr.1 a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012 prin care se aprobă
Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a competitiilor şcolare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în
calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
- Ordinul M.E.N. nr. 3015 / 2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012 privind
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a competitiilor şcolare și a Regulamentului de organizare a
activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul specific 24843/17.01.2019 privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Fizică.
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