12-OJO FIZIKOS TURNYRO NUGALĖTOJO
IR 2019 METŲ GERIAUSIO FIZIKOS ŽINOVO

DIPLOMAS

DOMANTAS BURBA
Itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos
olimpas“ 3-iojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 12-ojo Fizikos turnyro –
mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių
sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra
pripažįstamas 2019 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro
STARTO ir FINIŠO dalių užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.
12-asis Fizikos turnyras vyko nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2019 m. birželio 12 d. – jo užduotys buvo viešai
skelbiamos „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt, dalyvauti turnyre buvo kviečiami visi to
pageidaujantys. Turnyro dalyviams buvo pateikta spręsti 15 sudėtingų mokyklinės fizikos užduočių –
kiekviena nauja užduotis buvo skelbiama kas 3 kalendorines savaites, o kiekvienai užduočiai spręsti skiriamos
4 kalendorinės savaitės. Visos turnyro užduotys buvo suskirstytos į 2 atskirai vertinamus etapus – Startą, kurį
sudarė 8 užduotys, ir 7 užduočių Finišą. 12-ajame Fizikos turnyre iš viso dalyvavo 39 dalyviai. Pagrindinis
turnyro prizas – nešiojamasis kompiuteris.
12-ojo Fizikos turnyro nugalėtojas apdovanojamas pagrindiniu Fizikos turnyrų prizu – nešiojamuoju
kompiuteriu. Šįkart jis toks: LENOVO V130-15IKB, Intel Core i5-7200U procesorius, 8GB operatyviosios
atminties, 256 GB SSD kietasis diskas, 15,6“ FHD (1920x1080) Anti-Glare ekranas, integruotos kolonėlės,
kortelių skaitytuvas, garso plokštė, Web kamera, juodos spalvos korpusas. Microsoft Windows 10 Home
operacinė sistema. Prizo steigėjas VšĮ papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“, prizo kaina – 493,00 Eur.
Taip pat mokykla „Fizikos olimpas“ už prizo (dovanos) gavėją Valstybinei mokesčių inspekcijai sumoka 15 %
gyventojų pajamų mokesčio, t. y. 73,95 Eur, todėl apmokestinto prizo visa vertė yra 566,95 Eur.
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