
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Nauczyciel fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa 

Piłsudskiego w Radziejowie serdecznie zaprasza uczniów klas I: 

Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum Zawodowego do udziału w 

Szkolnym Konkursie Fizycznym: 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator 



   
 

  

 
 

 
1. Organizator: 

• mgr Joanna Wozińska 

 

2. Adresaci: 
Wszyscy uczniowie klas I: Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum Zawodowego w Zespole 

Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. 

 

3. Cel konkursu: 
• Rozwinięcie i rozszerzenie dla zainteresowanych oraz uzdolnionych uczniów zakresu 

wiedzy i umiejętności przewidzianych w kształceniu podstawowym w klasie I 

Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum Zawodowego z fizyki. 

• Tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów oraz ich klas. 

• Wykształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą do rozwiązywania 

prostych problemów w zakresie niezbędnym współczesnemu człowiekowi. 

 

4. Tematyka konkursu: 
Obowiązuje materiał przewidziany programem nauczania dla szkół ponadpodstawowych 

w zakresie podstawowym z następujących działów: „Przyczyny i opis ruchu 

prostoliniowego”, „Ruch po okręgu i grawitacja” oraz „Praca, moc, energia”. 

 

 

 

 
 



5. Wykaz proponowanej literatury: 
• M. Braun, W. Śliwa, „Odkryć fizykę 1” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum, zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, 2019 

• G. Kornaś, „Fizyka 1” – podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej, Wydawnictwo OPERON, Gdynia, 2020 

• L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda, „Fizyka 1” – podręcznik do liceum i 

technikum, zakres podstawowy, Wydawnictwo WSiP, Warszawa, 2019 

 

6. Termin konkursu: 
• 08 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 9.40 w sali 25. 

 

7. Przebieg konkursu: 
• Zgłoszenie uczestników konkursu do 07.06.2022 roku. 

• Przeprowadzenie eliminacji Szkolnego Konkursu Fizycznego: „Moje spotkania z 

fizyką” dnia 08.06.2022r. o godz. 9.40 w sali 25. 

• Ewentualna dogrywka odbędzie się 15.06.2022r. o godz. 9.40 w sali 25. Dogrywka 

będzie przeprowadzona między uczestnikami o największej liczbie uzyskanych 

punktów w celu wyłonienia ostatecznej trójki finalistów.  

• Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. 

 

8. Zgłoszenia: 
mgr Joanna Wozińska – nauczyciel fizyki 

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych 

im. Józefa Piłsudskiego 

w Radziejowie 

ul. Kościuszki 58 

88 – 200 Radziejów 

tel. i fax. (054) 285 – 36 - 25 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 


