
Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki 
Warszawskiej organizuje od 1994 roku Konkurs Fizyczny którego uczestnikami mogą być 
uczniowie wszystkich typów szkół średnich województwa mazowieckiego. Zakres wiedzy 
fizycznej objęty zadaniami konkursowymi nie wykracza poza szkolny program nauczania 
mechaniki, termodynamiki, grawitacji, zjawisk falowych, elektromagnetyzmu, optyki oraz 
elementów fizyki współczesnej.  

Uczestnictwo w Konkursie jest doskonałym sprawdzianem wiadomości z fizyki oraz próbą 
przed egzaminami maturalnymi i wstępnymi na wyższe uczelnie.  

W roku 2002 tytuł laureata uzyskało 16 uczniów, zaś tytuł wyróżnionego finalisty dodatkowo 
22 osoby. W konkursie w roku 2003 laureatami zostało 12 zaś wyróżnionymi finalistami 9 
osób.  

Konkurs składa się z trzech etapów.  

1. Etap szkolny przeprowadzany jest przez Komisję Szkolną powołaną przez dyrekcję szkoły. 
Komisja Szkolna samodzielnie decyduje o formie zawodów i treści zadań konkursowych oraz 
przesyła wyniki zawodów do Komisji Rejonowej.  

2. Etap rejonowy organizowany jest przez Komisję Rejonową. Komisja Główna 
przygotowuje zestaw zadań konkursowych, określa sposób ich oceniania oraz kwalifikuje 
uczestników do zawodów finałowych.  

3. Zawody finałowe organizowane i przeprowadzane są na Politechnice Warszawskiej.  

Konkurs Fizyczny odbywa się w następujących terminach: 
etap szkolny - do końca października 
etap rejonowy – sobota na przełomie listopada/grudnia 
finał – pierwsza lub druga sobota marca 
uroczyste zakończenie – kwiecień  

Komisja Szkolna, która przeprowadza etap szkolny, po zakwalifikowaniu uczniów do etapu 
rejonowego przesyła listę tych uczniów wraz z krótką informacją o zadaniach konkursowych i 
liczbie uczestników oraz o przebiegu zawodów na adres Komisji Rejonowej lub 
Koordynatora Konkursu przy odpowiedniej Delegaturze Kuratorium Oświaty.  

Ciechanów: Delegatura Kuratorium Oświaty, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów  

Ostrołęka: Delegatura Kuratorium Oświaty, ul. Oświatowa 1, 07-412 Ostrołęka  

Płock: Delegatura Kuratorium Oświaty, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock  

Radom: Delegatura Kuratorium Oświaty, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom  

Siedlce: Delegatura Kuratorium Oświaty, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce  

Warszawa:  



Dr Elżbieta Zawistowska, Przewodnicząca Konkursu Fizycznego, 
XIV LO im. S. Staszica, ul. Nowowiejska 37a, 02-010 Warszawa 
tel. 0228251325, e-mail: ezawist@staszic.waw.pl  

Mgr Zenobia Mróz, Koordynator Konkursu 
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa 
tel. 0228282264  

Dr Bogdan Wnętrzewski, Opiekun Naukowy Konkursu 
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa 
tel. 0222348530, e-mail: bwnet@mech.pw.edu.pl  

 


