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Propozície k Organiza čnému poriadku predmetovej sú ťaže 

Turnaj mladých fyzikov 
pre 24. ro čník, školský rok 2015/2016 

 
 

1. Zadania súťažných úloh v anglickom jazyku sú uvedené v dodatku 1 

2. Zadania súťažných úloh v slovenskom jazyku sú uvedené v dodatku 2 

3. Zadania súťažných úloh pre krajské kolá sú uvedené v dodatku 3 

4. Pravidlá súťaže zahŕňajúce najnovšie zmeny pravidiel zavedené na medzinárodnej 
úrovni a pravidlá krajských kôl sú uvedené v dodatku 4 

5. Na celoštátnom kole budú v slovenčine prebiehať etapy fyzbojov k úlohám 3, 6, 9, 
12, 13, 15 a 16, ostatné etapy budú prebiehať v angličtine. 

6. Termínový plán jednotlivých sústredení a samotnej súťaže: 

• Úvodné sústredenie –  29. septembra 2015 Košice 

22. a 23. októbra 2015, Bratislava 

• Krajské kolá – 5. februára 2016, podľa prihlásených družstiev 

• Celoštátne kolo – 10. až 13. apríla 2016, Bratislava  

• Otvorené rakúske kolo TMF – apríl, máj 2016, Leoben, Rakúsko 

• Výberové sústredenie pred medzinárodným kolom – koniec apríla 2016 

• Prípravné sústredenie pred medzinárodným kolom – jún 2016 

• Medzinárodná súťaž – 27. júna až 4. júla 2016, Jekaterinburg, RF 

7. V poslednom výberovom fyzboji na celoštátnom kole bude v súlade časťou 3, 
článkom 15 pravidiel súťaže mať každé družstvo možnosť vybrať si úlohu, ktorú 
bude referovať.   

8. Zloženie družstva na otvorené rakúske kolo TMF určí OK TMF v spolupráci 
s odbornou porotou najneskôr po skončení celoštátneho kola. V prípade, ak by sa 
otvorené rakúske kolo TMF uskutočnilo pred konaním celoštátneho kola, určí OK 
TMF zloženie družstva s prihliadnutím na výsledky krajských kôl. Vzhľadom na 
podmienky účasti majú prednosť študenti z nižších ročníkov a tí študenti, ktorí sa 
nemôžu zúčastniť na medzinárodnom TMF. 
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Anglické znenie úloh 30.  ročníka Medzinárodného Turnaja Mladých Fyzikov 

27. júna až 4. júla 2016 
Jekaterinburg, Ruská federácia 

 
1. Invent yourself 
Truly random numbers are a very valuable and rare resource. Design, produce, and test a 
mechanical device for producing random numbers. Analyse to what extent the randomness 
produced is safe against tampering. 
 
2. Lagging Pendulum 
A pendulum consists of a strong thread and a bob. When the pivot of the pendulum starts moving 
along a horizontal circumference, the bob starts tracing a circle which can have a smaller radius, 
under certain conditions. Investigate the motion and stable trajectories of the bob. 
 
3. Acoustic Lens 
Fresnel lenses with concentric rings are widely used in optical applications, however a similar 
principle can be used to focus acoustic waves. Design and produce an acoustic lens and 
investigate its properties, such as amplification, as a function of relevant parameters. 
 
4. Super Ball 
Throw a highly elastic ball into the space between two plates. The ball starts bouncing and under 
some circumstances can even be projected back to you. Investigate the motion of the ball and 
parameters influencing the motion, including the orientation of the plates. 
 
5. Ultrahydrophobic Water 
Set a dish filled with soapy water onto a loudspeaker or other vibrator. When it oscillates, it is 
possible to hold small droplets on its surface for a long time. Explain and investigate the 
phenomenon.  
 
6. Electric Honeycomb 
Set a vertically oriented steel needle over a horizontal metallic plate. Place some oil onto the plate. 
If you apply constant high voltage between the needle and the plate, a cell structure appears on the 
surface of the liquid. Explain and investigate this phenomenon. 
 
7. Hot Water Fountain 
Partially fill a Mohr pipette with hot water. Cover the top of the pipette with your thumb. Turn the tip 
upwards and observe the fountain exiting the tip. Investigate the parameters describing the height 
of the fountain, and optimize them to get the maximum height. 
 
8. Magnetic Train 
Button magnets are attached to both ends of a small cylindrical battery. When placed in a copper 
coil such that the magnets contact the coil, this "train" starts to move. Explain the phenomenon and 
investigate how relevant parameters affect the train's speed and power. 
 
9. Water Waves 
Generate a water wave with a vertically oscillating horizontal cylinder. When varying the excitation 
frequency and/or amplitude, the water seems to drift away from or towards the cylinder. Investigate 
the phenomenon. 
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10. Light Rings 
Let a liquid jet fall onto a surface. If the contact point is illuminated by 
a laser beam, rings of light around the jet can be observed (see 
Figure). Investigate the light rings and determine how they depend 
on relevant parameters of the 
whole system. 
 
11. Rolling on a Disc 
If you put a light rolling object (e.g. a ring, a disc, or a sphere) on a 
horizontal rotating disc, it may start moving without being expelled 
from the disc. Explain 
how different types of motion depend on the relevant parameters. 
 
12. Van der Pauw Method 
It is known that conductivity of a material can be measured 
independently of the sample shape, as long as the sample has one 
border (no holes). To what extent can such a method be applied? 
Investigate and explain such measurements if the sample has holes. 
 
13. Paper Vice 
Take two similar paperback books and interleave a few pages at a time. Push the books together. 
Hold the two books by their spines and try to pull them apart. Investigate the parameters that set 
the limits of being able to separate the books. 
 
14. Sensitive Flame 
A combustible gas (e.g. propane) streams vertically out of a fine nozzle and then through a fine 
metallic mesh at a distance of about 5 cm. The gas is lit and produces a flame above the mesh. 
Under some circumstances, this flame reacts very sensitively to sound. Investigate the 
phenomenon and the relevant parameters. 
 
15. Contactless Calliper 
Invent and construct an optical device that uses a laser pointer and allows contactless 
determination of thickness, refractive index, and other properties of a glass sheet. 
 
16. Frisbee Vortices 
When a vertical plate is partially submerged in water and pulled in a direction normal to the plate, a 
pair of vortices is created in the surface of the water. Under certain conditions, these vortices travel 
along the surface for a long distance. Investigate the parameters influencing the motion and 
stability of these vortices. 
 
17. Crazy Suitcase 
When one pulls along a two wheeled suitcase, it can under certain circumstances wobble so 
strongly from side to side that it can turn over. Investigate this phenomenon. Can one suppress or 
intensify the effect by varied packing of the luggage? 
 
 
Autori: Alan Allinson, Ivan Antsipau, Matej Badin, John Balcombe, Alexei Bordaev, Artsiom Bury, Samuel 
Byland, Falk Ebert, Łukasz Gładczuk, Alexander Ivanov, Hans Jordens, František Kundracik, Hieorhi 
Liaśnieŭski, Lise, Ilya Martchenko, Florian Ostermaier, Stanislav Panoš, Martin Plesch, Rainer Reichle, 
Svilen Rusev, Andrei Schetnikov, Chik Cheng Yao, Evgeny Yunosov, Stepan Zakharov  
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Slovenské znenie ú loh celoštátneho kola 24. ro čníka  
Turnaja Mladých Fyzikov 

10. až 13. apríla 2016, Bratislava 

1. Vynájdite sa 
Skutočne náhodné čísla sú veľmi hodnotné a vzácne. Vymyslite, vyrobte a otestujte mechanické 
zariadenie na výrobu náhodných čísiel. Zistite, do akej miery je produkovaná náhodnosť 
zabezpečená voči manipulácii.  
 
2. Omeškané kyvadlo 
Kyvadlo pozostáva z pevnej nite a závažia. Ak bude uchytenie kyvadla krúžiť po horizontálnej 
kružnici, závažie môže za istých podmienok krúžiť po kružnici z menším polomerom. Preskúmajte 
pohyb a stabilné trajektórie závažia.  
 
3. Akustická šošovka 
Fresnelove šošovky so sústredenými kruhmi sa bežne používajú v optických aplikáciách, avšak 
podobný princíp sa dá využiť aj na sústredenie akustických vĺn. Vymyslite a vyrobte akustickú 
šošovku a preskúmajte jej vlastnosti, napríklad zosilnenie, ako funkciu relevantných parametrov.   
 
4. Skákalka 
Hoďte veľmi pružnú loptičku do priestoru medzi dvoma platňami. Loptička sa začne odrážať a za 
istých okolností sa môže odraziť aj späť k vám. Preskúmajte pohyb loptičky a parametre, ktoré ho 
ovplyvňujú, vrátane orientácie platní.  
 
5. Ultrahydrofóbna voda  
Postavte nádobu s mydlovou vodou na reproduktor alebo iný zdroj vibrácií. Pri vibráciách môžu 
malé kvapky na povrchu  zostať po dlhý čas. Preskúmajte a vysvetlite tento jav.   
 
6. Elektrický v čelí plást 
Nad vodorovný kovový povrch poliaty olejom pripevníme zvislo ihlu. Ak na ihlu a povrch privedieme 
konštantné vysoké napätie, na povrchu kvapaliny sa vytvorí bunková štruktúra. Preskúmajte 
a vysvetlite tento jav. 
 
7. Fontána s horúcou vodou 
Sčasti naplňte Mohrovu pipetu horúcou vodou. zakryte vrch pipety prstom a obráťte ju. Uvidíte 
fontánu striekajúcu zo špičky. Preskúmajte parametre určujúce výšku fontány a zoptimalizujte ich 
pre dosiahnutie čo najvyššej fontány.  
 
8. Magnetický vlak 
Na oba konce tužkovej batérie pripevníme gombíkové magnety. Ak sústavu umiestnime do 
medenej cievky tak, že sa magnety cievky dotýkajú, „vlak“ sa pohne. Vysvetlite jav a preskúmajte 
parametre ovplyvňujúce rýchlosť a výkon vlaku.  
 
9. Vlny na vode 
Vytvorte vlnu na vode pomocou vertikálne kmitajúceho horizontálne uloženého valca. V závislosti 
od frekvencie a/alebo amplitúdy kmitov sa bude javiť, že voda prichádza alebo odchádza od valca. 
Preskúmajte tento jav.   
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10. Kruhy svetla 
Prúd kvapaliny dopadá na podložku. Ak miesto dopadu osvetlíme 
laserovým lúčom, môžeme okolo prúdu pozorovať kruhy svetla (pozri 
obrázok). Preskúmajte tieto kruhy a ich závislosť od relevantných 
parametrov systému.   
 
11. Kotú ľanie sa po disku 
Na otáčajúci sa vodorovný disk položke ľahký okrúhly objekt (napr. 
obruč, disk či guľôčku). Môže sa stať, že sa objekt bude po disku 
pohybovať bez toho, aby z neho spadol. Vysvetlite, ako rôzne typy 
pohybov závisia od relevantných parametrov.    
 
12. Van der Pauweho metóda 
Vodivosť materiálu je možné zmerať nezávisle na tvare vzorky, ak má 
vzorka iba jeden súvislý okraj (je bez dier). Za akých okolností 
môžeme použiť takúto metódu? Preskúmajte a vysvetlite, čo sa zmení 
v prípade, ak má vzorka diery.  
 
13. Papierový zverák 
Zoberte dve podobné knihy v mäkkej väzbe a preložte cez seba vždy niekoľko strán. Stlačte knihy 
k sebe, chyťte za chrbty a pokúste sa ich rozdeliť. Preskúmajte parametre určujúce, kedy knihy 
dokážete oddeliť.    
 
14. Citlivý plame ň 
Horľavý plyn (napríklad propán) prúdi nahor z tenkej trysky cez jemnú kovovú mriežku umiestnenú 
asi 5 cm od trysky. Nad mriežkou plameň zapálime. Za istých okolností bude plameň veľmi citlivo 
reagovať na zvuky. Preskúmajte jav a relevantné parametre.  
 
15. Bezkontaktné meradlo 
Vymyslite a vyrobte optické zariadenie, ktoré využije laserové ukazovátko na bezkontaktné meranie 
hrúbky, indexu lomu a iných vlastností tabule skla. 
 
16. Frisbee víry 
Sčasti ponorte platňu kolmú na povrch vody a vodorovne ju potiahnite. Na povrchu vody vznikne 
pár vírov, ktoré za istých okolností môžu putovať po povrchu na dlhé vzdialenosti. Preskúmajte 
parametre ovplyvňujúce pohyb a stabilitu vírov. 
 
17. Bláznivé kufre 
Pri ťahaní dvojkolesového kufra  sa môže stať, že sa začne kymácať zo strany na stranu tak silno, 
až sa prevrhne. Preskúmajte tento jav. Je možné potlačiť intenzitu kymácania správnym zbalením 
batožiny? 
 
Z anglického originálu schváleného dňa 5.7.2015 IOC IYPT  
preložil Martin Plesch, korigoval František Kundracik. 
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Úlohy  krajských kôl 24. ro čníka Turnaja Mladých Fyzikov 
5. februára 2016, podľa prihlásených družstiev 

 
 
1. Vynájdite sa 
Skutočne náhodné čísla sú veľmi hodnotné a vzácne. Vymyslite, vyrobte a otestujte mechanické 
zariadenie na výrobu náhodných čísiel. Zistite, do akej miery je produkovaná náhodnosť 
zabezpečená voči manipulácii.  
 
2. Omeškané kyvadlo 
Kyvadlo pozostáva z pevnej nite a závažia. Ak bude uchytenie kyvadla krúžiť po horizontálnej 
kružnici, závažie môže za istých podmienok krúžiť po kružnici z menším polomerom. Preskúmajte 
pohyb a stabilné trajektórie závažia.  
 
4. Skákalka 
Hoďte veľmi pružnú loptičku do priestoru medzi dvoma platňami. Loptička sa začne odrážať a za 
istých okolností sa môže odraziť aj späť k vám. Preskúmajte pohyb loptičky a parametre, ktoré ho 
ovplyvňujú, vrátane orientácie platní.  
 
7. Fontána s horúcou vodou 
Sčasti naplňte Mohrovu pipetu horúcou vodou. zakryte vrch pipety prstom a obráťte ju. Uvidíte 
fontánu striekajúcu zo špičky. Preskúmajte parametre určujúce výšku fontány a zoptimalizujte ich 
pre dosiahnutie čo najvyššej fontány.  
 
8. Magnetický vlak 
Na oba konce tužkovej batérie pripevníme gombíkové magnety. Ak sústavu umiestnime do 
medenej cievky tak, že sa magnety cievky dotýkajú, „vlak“ sa pohne. Vysvetlite jav a preskúmajte 
parametre ovplyvňujúce rýchlosť a výkon vlaku.  
 
11. Kotú ľanie sa po disku 
Na otáčajúci sa vodorovný disk položke ľahký okrúhly objekt (napr. obruč, disk či guľôčku). Môže 
sa stať, že sa objekt bude po disku pohybovať bez toho, aby z neho spadol. Vysvetlite, ako rôzne 
typy pohybov závisia od relevantných parametrov.    
 
17. Bláznivé kufre 
Pri ťahaní dvojkolesového kufra  sa môže stať, že sa začne kymácať zo strany na stranu tak silno, 
až sa prevrhne. Preskúmajte tento jav. Je možné potlačiť intenzitu kymácania správnym zbalením 
batožiny? 
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P r a v i d l á  s ú ť a ž e  T u r n a j  M l a d ý c h  F y z i k o v  
 

1. Súťažiaci 
 

(1) Na stredných školách sa vytvárajú kolektívy žiakov, ktoré do súťaže prihlasujú spravidla 
päťčlenné družstvá. Vedie ich vedúci družstva, spravidla profesor fyziky alebo bývalý 
súťažiaci – absolvent školy. Na jednej škole môže vzniknúť i viac družstiev, rovnako môžu 
vznikať družstvá kombinujúce žiakov z viacerých škôl. Gesciu nad vytvorením družstva môžu 
prebrať aj iné organizácie zaoberajúce sa prácou s mládežou, prípadne priamo OK TMF. Do 
súťaže sa môžu prihlásiť i menej početné, minimálne však trojčlenné družstvá. 

(2) Do súťaže sa môže prihlásiť ľubovoľné družstvo spĺňajúce podmienky určené štatútom. OK 
TMF môže zamietnuť prihlášku druhého a ďalšieho družstva z jednej školy, ak by jeho účasť 
spôsobovala organizačné problémy alebo narušovala korektnosť súťaže. 

(3) OK TMF v propozíciách určí presný termín podania prihlášok, ako aj iné termíny v danom 
ročníku TMF. Prihláška so súhlasom vedenia školy (prípadne organizácie gestorujúcej 
družstvo) je nutnou podmienkou účasti družstva na TMF. Súhlas vedenia školy sa vyžaduje 
aj individuálne pre každého študenta, ktorý súťaží za iné družstvo ako družstvo svojej školy a 
zároveň táto škola prihlásila do súťaže vlastné družstvo. 

(4) V priebehu krajského i celoštátneho kola družstvo nemôže zmeniť svoje zloženie. Družstvo 
postupujúce do celoštátnej súťaže z krajského kola môže zmeniť maximálne troch svojich 
členov. To neplatí, ak družstvo postupujúce do Celoštátneho kola vzniklo zlúčením viacerých 
družstiev alebo individuálnych súťažiacich z krajských kôl.  Menovité zloženie družstva sa 
nahlasuje v prihláške na súťaž, pričom neskoršia zmena podlieha súhlasu organizátorov. 

 
2. Priebeh sú ťaže 

 
1) Súťaž začína každý rok vydaním propozícií a publikovaním súťažných úloh.  
2) Zadania úloh publikované v propozíciách vychádzajú zo zadaní pre Medzinárodný TMF. OK 

TMF určí úlohy, ktoré budú prezentované na krajských kolách a rovnako úlohy, ktoré budú na 
celoštátnom kole TMF prezentované v anglickom jazyku. Zadanie úlohy je záväzné v tom 
jazyku, v ktorom bude na súťaži prezentované.  

3) Najneskôr mesiac pred prvým kolom súťaže sa uskutoční Úvodné sústredenie, ktoré je 
neoddeliteľnou časťou súťaže TMF. Na ňom odborníci prezentujú nápady a metodické 
usmernenia k úlohám, aby tak povzbudili študentov k ďalšej práci. Na sústredenie sú pozvaní 
všetci záujemcovia, ak to dovoľujú kapacitné a finančné možnosti. 

4) Súťaž sa skladá z krajských kôl a celoštátneho kola. Krajské kolá prebehnú v krajských 
mestách v termíne určenom v propozíciách, spravidla  vo februári alebo v marci. Ak sa 
v niektorom z krajov neprihlásia do súťaže minimálne tri družstvá, OK TMF zabezpečí ich 
konanie jedným z nasledujúcich postupov 
a) Zorganizuje zlúčené krajské kolá pre dva alebo viac krajov. 
b) Určí súťažné miesto pre družstvo zložené z viacerých škôl alebo druhé a ďalšie družstvo 

jednej školy odlišne od požiadavky družstva. 
c) Umožní účasť individuálnym študentom, ktorí doručia najneskôr do dvoch týždňov pred 

termínom konania krajských kôl OK TMF písomné vyhotovenie riešení minimálne dvoch 
úloh. 

5) OK TMF podľa počtu prihlásených družstiev na mieste určí spôsob, akým dané krajské kolo 
prebehne.  

6) Zaradenie družstiev na celoštátnom kole do vopred pripravenej schémy (tzv. turnajového 
pavúka) sa uskutoční losovaním na začiatku súťaže. Každé prihlásené družstvo musí 
absolvovať v celoštátnom kole minimálne dva fyzboje.  
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7) O družstvách postupujúcich do finále celoštátneho kola rozhoduje umiestnenie v skupine 
alebo celkový počet získaných bodov v priebehu výberových, prípadne krajských kôl. 

 
3. Pravidlá sú ťaže 

 
(1) Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených problémoch. 
(2) Vedecká diskusia o riešených problémoch sa uskutočňuje v blokoch, v tzv. fyzbojoch, ktorých 

minimálny počet v krajskom kole je dva a v celoštátnom kole je tri. Fyzboj (fyzikálny súboj) 
prebieha medzi tromi (štyrmi) družstvami v troch (štyroch) etapách tak, že každé družstvo v 
jednej etape zaujme jedno z troch (štyroch) postavení ”referent – oponent – recenzent (– 
pozorovateľ)“. Každé družstvo sa vo fyzboji cyklicky vystrieda vo všetkých pozíciách, pričom 
jeho úvodné postavenie je dané vylosovaním a smer cyklenia je definovaný tak, že 
oponujúce družstvo v nasledujúcej etape prechádza do pozície referenta. 

(3) Každá etapa fyzboja začína tým, že oponent zadáva úlohu referentovi, ktorý prehlási, či 
úlohu prijíma alebo odmieta. Pri odmietnutí oponent určuje inú úlohu. Družstvo môže 
v priebehu krajského kola odmietnuť bez penalizácie dve úlohy a v priebehu celoštátneho 
kola štyri úlohy. Odmietanie ďalších úloh v krajskom kole nie je povolené a v celoštátnom 
kole znižuje bodové hodnotenie družstva v priebehu daného a nasledujúcich výberových 
fyzbojov. Družstvo nemôže celkovo odmietnuť v priebehu celoštátneho kola viac ako 7 úloh. 

(4) Jednotlivé vystúpenia v rámci jednej etapy krajského kola vo fyzboji majú nasledujúce časové 
trvania: 

[1 min]  — oponent zadáva referentovi úlohu; 
[1 min]  — referent ju prijíma alebo odmieta; 
[2 min]  — príprava referenta; 
[10 min]  — referent prezentuje svoje riešenie; 
[2 min]  — otázky oponenta na referenta a jeho odpovede; 
[2 min]  — príprava oponenta; 
[3 min]  — oponent hodnotí riešenie referenta; 
[5 min]  — diskusia medzi referentom a oponentom; predlžuje sa o čas, ktorý oponent 

nevyčerpal zo svojho prejavu; 
[1 min]  — sumarizácia diskusie zo strany oponenta (iba ak bol plne využitý čas na 

diskusiu); 
[2 min]  — otázky recenzenta na referenta a oponenta a ich odpovede; 
[2 min]  — príprava recenzenta; 
[2 min]  — recenzent hodnotí referenta i oponenta; 
[1 min]  — záverečné poznámky referenta; 
[3 min]  — otázky poroty. 

(5) Jednotlivé vystúpenia v rámci jednej etapy celoštátneho kola vo fyzboji majú nasledujúce 
časové trvania: 

[1 min]  — oponent zadáva referentovi úlohu; 
[1 min]  — referent ju prijíma alebo odmieta; 
[5 min]  — príprava referenta; 
[12 min]  — referent prezentuje svoje riešenie; 
[2 min]  — otázky oponenta na referenta a jeho odpovede; 
[3 min]  — príprava oponenta; 
[5 min]  — oponent hodnotí riešenie referenta; 



 9

[9 min]  — diskusia medzi referentom a oponentom; predlžuje sa o čas, ktorý oponent 
nevyčerpal zo svojho prejavu; 

[1 min]  — sumarizácia diskusie zo strany oponenta (iba ak bol plne využitý čas na 
diskusiu); 

[3 min]  — otázky recenzenta na referenta a oponenta a ich odpovede; 
[2 min]  — príprava recenzenta; 
[4 min]  — recenzent hodnotí referenta i oponenta; 
[2 min]  — záverečné poznámky referenta; 
[5 min]  — otázky poroty. 

(6) Každé družstvo, v zastúpení kapitánom, v jednotlivých postaveniach v každej etape nahlási 
porote jedného svojho člena, ktorý ho v danom postavení zastupuje: 

a) Referent predkladá podstatné fakty k riešeniu úlohy, zameriava sa na základné fyzikálne 
údaje. Svoje vystúpenie dopĺňa vopred pripravenou prezentáciou z počítača, fotografiami, 
videozáznamami a podobne. Jeho úlohou je podať vyčerpávajúce riešenie určeného 
problému. V čase, určenom na prezentáciu riešenia, môžu referenta doplniť i ďalší členovia 
družstva krátkym vstupom. Na otázky oponenta, recenzenta a poroty odpovedá referujúci, 
krátke odpovede týkajúce sa konkrétnej časti úlohy môžu poskytnúť aj ostatní členovia 
družstva. Počas záverečných poznámok referent objasňuje už povedané fakty a otvorené 
otázky, nepredkladá nové skutočnosti ani vizuálne materiály. 

b) Oponent vyjadruje svoj názor na prezentované riešenie, na základné myšlienky, použité 
metódy a výsledky získané referentom. Vo svojom hodnotení oponent nielen kriticky poukáže 
na chyby, nejasnosti a nedostatky v riešení, ale pozornosť venuje aj kladom riešenia 
referenta. Oponent sa zaoberá len referentovým vystúpením a prezentovanými výsledkami a 
nepredkladá svoje riešenie.  

c) Recenzent zhodnotí, akým spôsobom zvládli svoje úlohy referent a oponent. Nepredkladá 
nové fakty k riešeniu, ale sústredí sa na už prezentované. Otázky recenzenta smerujú 
k pochopeniu vystúpení referenta a oponenta. 

d) Pozorovate ľ len sleduje priebeh súťaže a nezasahuje do nej. V tomto postavení neurčuje 
družstvo žiadneho konkrétneho člena. 

(7) Každý člen družstva môže v priebehu fyzboja vystúpiť maximálne dvakrát, teda ani jeden člen 
družstva nemôže vystúpiť v priebehu fyzboja vo všetkých funkciách (referent, oponent, 
recenzent). Krátke poznámky doplňujúce vystúpenie družstva sú povolené každému členovi 
družstva. 

(8) Žiaden člen družstva nemôže prezentovať všetky referáty v danom kole súťaže. Ak teda 
napríklad krajské kolo pozostáva z dvoch fyzbojov, referenti musia byť rôzni. Podobne pri 
troch fyzbojoch celoštátneho kola sa musia vystriedať minimálne dvaja referenti. Vo finále 
celoštátneho kola musia vystúpiť traja rôzni členovia družstva.  

(9) Známky získané za prezentáciu sú násobené koeficientmi 3 alebo menej (v celoštátnom kole) 
pre referenta, 2 pre oponenta a 1 pre recenzenta. Referentovi sa na celoštátnom kole znižuje 
koeficient na 2,8 za odmietnutie piatej, na 2,6 pri odmietnutí šiestej a na 2,4 pri odmietnutí 
siedmej rôznej úlohy. Tento koeficient zostáva referentovi počas celej nasledujúcej súťaže, 
ale neaplikuje sa na už uskutočnené fyzboje, ani na finálový fyzboj.  

(10) Všetky úlohy prezentované v jednom fyzboji musia byť rôzne. 
(11) V krajskom kole môže družstvo prijať ľubovoľnú úlohu, ktorú dosiaľ nereferovalo. Družstvo 

oponenta môže zadať ľubovoľnú úlohu. 
(12) V celoštátnom kole môže byť zadaná ľubovoľná úloha s výnimkou úloh, ktoré 

a) referent odmietol 
b) referent už referoval 
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c) oponent už oponoval 
d) oponent už referoval. 

(13) Pokiaľ má oponent k dispozícii menej ako 5 úloh, ktoré môže referentovi zadať, rušia sa 
podmienky podľa predchádzajúceho bodu od písmena d) k písmenu b) tak, aby mal oponent 
k dispozícii minimálne 5 úloh. 

(14) Vo finále si každé družstvo vyberie úlohu, ktorú bude prezentovať. Prednosť vo výbere úlohy 
má družstvo, ktoré postúpilo do finále z lepšieho umiestnenia, prípadne s vyšším počtom 
získaných bodov. Výber úlohy družstvo oznámi organizátorom najneskôr hodinu po 
oficiálnom oznámení postupujúcich družstiev do finále. Výber úloh družstiev organizátori bez 
meškania zverejnia. Vo finále nastúpia družstvá v opačnom poradí, ako bolo ich umiestnenie 
vo výberových fyzbojoch, teda víťaz výberových fyzbojov bude prezentovať v poslednej 
etape.  

(15) Rovnaký postup ako pre finále môže byť zvolený na jeden z výberových fyzbojov 
v celoštátnom kole. Túto skutočnosť musí organizátor súťažiacim družstvám oznámiť 
najneskôr spolu so schémou súťaženia v zmysle čl. 2 bodu 6.  

 
4. Porota 

 
(1) Vystúpenia družstiev v súťaži sú hodnotené odbornou porotou. 
(2) Porota krajských kôl a celoštátneho kola TMF je menovaná predsedom OK TMF. Porota 

musí byť najmenej trojčlenná, v celoštátnom kole najmenej štvorčlenná. Tvoria ju 
vysokoškolskí alebo vedeckí pracovníci, stredoškolskí profesori fyziky, univerzitní študenti 
alebo pracovníci z praxe. Člen poroty musí v potrebnej miere ovládať anglický jazyk, byť 
odborne spôsobilý a vopred oboznámený s úlohami a propozíciami súťaže. Vedúci družstva 
žiakov nemôže byť v porote, ktorá hodnotí jeho družstvo. 

(3) Porota hodnotí vystúpenie súťažiacich známkami od 1 po 10, pričom vyššia známka 
zodpovedá lepšiemu hodnoteniu. Pri hodnotení porota zohľadňuje, nakoľko súťažiaci splnili 
svoju úlohu v postavení, ktoré v danom kole mali. Body sú strhávané za nesprávne 
prezentované fakty, chýbajúce časti riešení, ale tiež za nedodržiavanie pravidiel súťaže 
(prezentovanie vlastného riešenia v inom postavení ako referent, málo alebo príliš kritické 
hodnotenie oponenta, zameranie sa recenzenta len na jedného vystupujúceho či suplovanie 
úlohy oponenta recenzentom), nedodržiavanie zásad diskusie a nesprávne využitie 
prideleného času. Porota nezohľadňuje jazykovú stránku prejavu žiakov. 

(4) Nanižšia a najvyššia udelená známka v porote sa spriemeruje a spracuje ako jedna známka. 
Výsledné hodnotenie družstva z danej etapy je priemerná udelená známka násobená 
príslušným koeficientom v zmysle čl. 3 bod 9. 

(5) Priebeh diskusie riadi predseda poroty, určený spomedzi členov každej poroty pre jednotlivé 
fyzboje predsedom OK TMF. Predseda udeľuje i berie slovo vystupujúcim a koordinuje 
činnosti pri diskusii, pričom dbá na striktné dodržiavanie časových limitov. Vo výnimočnom 
prípade povolí predĺženie času na prípravu družstva, ak to vyžadujú vonkajšie okolnosti 
a družstvo o to požiada.  

(6) Hodnotenie výsledkov je verejné. Predseda poroty zabezpečí, aby jej členovia zapísali 
známky už pred prezentovaním hodnotenia zo strany ostatných porotcov. Porotcovia sú na 
požiadanie predsedu poroty alebo kapitána súťažiaceho družstva a povinní svoje bodovanie 
zdôvodniť. 
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5. Postup na celoštátne a medzinárodné kolo 
 

(1) Do celoštátneho kola TMF postúpia všetky družstvá, ktoré súťažili v krajskom kole a preukázali 
v ňom spôsobilosť na účasť v celoštátnom kole. O pozvaných družstvách rozhodne porota 
príslušného krajského kola. Pozvanie spravidla dostáva len jedno družstvo z každej školy. Do 
celoštátneho kola spravila nemôže postúpiť viac ako sedem študentov jednej školy. OK TMF 
môže zabezpečiť vytvorenie súťažného družstva z individuálnych účastníkov krajských kôl.  

(2) Voči rozhodnutiu nepozvať družstvo do celoštátneho kola môže vedúci družstva podať do 
siedmich dní od konania krajského kola odôvodnené písomné odvolanie predsedovi OK TMF, 
ktorý o ňom rozhodne najneskôr do troch týždňov. 

(3) Víťazom súťaže sa stáva družstvo, ktoré vyhralo finále celoštátneho kola. V prípade rovnosti 
bodov sa môže prihliadať na výsledky predošlých kôl súťaže. 

(4) Reprezentačné družstvo pre medzinárodné kolo YPT určí OK TMF na základe výsledkov 
súťaže a pôsobenia súťažiacich na výberovom sústredení. 

(5) Na výberové sústredenie je pozvaných spravidla 10 - 15 študentov. Víťazné družstvo má právo 
nominovať kapitána a dvoch členov družstva, druhé družstvo dvoch členov a tretie družstvo 
jedného člena. Zvyšných členov určí predseda OK TMF, resp. ním poverený člen poroty. 

 
6. Práva a povinnosti sú ťažiacich 

 
(1) Súťažiaci je povinný: 

a) akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže, ako aj pokyny organizátora; 

b) uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže vznikli neodôvodneným porušením jeho 
pokynov. 

(2) Súťažiaci má právo: 

a) vyžadovať od vyhlasovateľa a organizátorov súťaže stanovené podmienky súťaže 
(propozície) a byť s nimi vopred oboznámený; 

b) odvolať sa proti umiestneniu v súťaži prostredníctvom svojho vedúceho družstva formou 
písomnej sťažnosti adresovanej OK TMF priamo na súťaži alebo v priebehu 7 dní po 
skončení súťaže. Odborná komisia TMF je povinná v priebehu 30 dní odo dňa doručenia 
sťažnosti na jej adresu zaujať k nej stanovisko a písomne informovať vedúceho družstva 
o výsledku uzavretia danej sťažnosti;  

c) vyžadovať od organizátora súťaže potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži. 
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