
Liepājas Universitātes 

fizikas olimpiādes 

NOLIKUMS 

Olimpiādes mērķi 

1. Paaugstināt jaunatnes interesi par fiziku. 

2. Meklēt un atrast Liepājā un tai tuvākajos novados apdāvinātus skolēnus 

fizikā. 

3. Stimulēt šo skolēnu darbu, sagādājot papildu iespēju pielietot skolā 

apgūtās zināšanas jaunā situācijā. 

4. Sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm. 

Olimpiādes vieta un laiks 

Olimpiāde notiks 2019. gada 25. janvārī no plkst. 12:15 – 13:40 Liepājas 

Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē, Lielā iela 14, Liepājā. Pirmā 

individuālo sacensību kārta ilgst 30 minūtes. Otrā komandu kārta sākas 1300 

un ilgst 40 minūtes. 

Olimpiādes dalībnieki 

Piedalās skolēnu komandas no Liepājas un tai tuvāko novadu skolām. 

Katrā komandā 4 dalībnieki: 

1) 8. - 9. klases komandā ir 2 skolēni no 8. klases, 2 skolēni no 9. klases; 

2) 10. - 12. klases komandā ir pa vienam skolēnam no katras klases un vēl 

viens skolēns pēc skolas brīvas izvēles. 

Izveidojot komandu, vecāku klašu skolēnus var aizvietot ar skolēniem no 

jaunākām klasēm. 

Vienu skolu katrā vecuma grupā drīkst pārstāvēt viena komanda. 

Olimpiādes norise 

Olimpiādes pirmā daļa ir individuālas sacensības. Uzdevumu komplektā ir 

16 jautājumi. Uz tiem jāsniedz atbildes 30 minūtēs. Skolēni nodod atbilžu 

lapas.  

Olimpiādes otrā daļa ir komandu sacensības. Komanda risina vienu 

problēmuzdevumu 40 minūtes, iesniedzot atbildes uz dažādiem jautājumiem. 

Komanda iesniedz  vienu lapu ar īsām atbildēm. 

Uzdevumi prasa papildus skolas mācību programmas ietvaros apgūtajām 



zināšanām un iemaņām arī radošu pieeju, loģisko domāšanu un elementāru 

orientēšanos fizikas vēstures jautājumos apjomā, kas ietverts mācību 

grāmatās un uzziņu krājumos. 

Atrisinājumu novērtēšana 

Olimpiādes darbus labo Liepājas Universitātes docētāji un studenti. 

Rezultāti tiek publicēti mājaslapā skola.liepu.lv, sadaļā “Matemātikas un 

fizikas sacensības”. 

Olimpiādes darbus labo pēc šādiem kritērijiem: par katru uzdevumu tiek 

piešķirtas 0 vai 2 balles. 

Uzvarētāju apbalvošana. 

Balstoties uz 1. daļas rezultātiem katrā klašu grupā (atsevišķi 8., 9., 10., 

11. un 12. klašu grupās) individuāliem dalībniekiem tiek piešķirta 1., 2. un 

3. vieta. 

Katrā vecuma grupā apbalvo 3 labākās komandas. Diplomi un balvas pēc 

rezultātu publicēšanas saņemami Liepājas Universitātes Dabas un 

inženierzinātņu fakultātes dekanātā, Lielā iela 14, 414. telpā. 

Pieteikšanās dalībai olimpiādē 

Pieteikties dalībai olimpiādē var, aizpildot tiešsaistes veidlapu 

mājaslapā skola.liepu.lv. 

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš 2019. gada 17. janvāris. Lūdzam 

ievērot termiņu, lai olimpiādes dienā neradītu problēmas sev un citiem! 

Pieteikto dalībnieku saraksts redzams šajā pašā mājaslapā. Lūdzu, 

sekojiet līdzi ievadīto datu pareizībai! 

 


