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Vec: Korešpondenčný seminár z fyziky 
 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,  
 

korešpondenčný seminár Fyzkus je určený pre žiakov stredných škôl a jeho prvotným 
cielom je nenáročnou formou motivovať žiakov k záujmu o fyziku. Ďalším cieľom 23. ročníka 
seminára je priviesť žiakov k riešeniu fyzikálnych úloh, prípadne až po úroveň úloh  fyzikálnej 
olympiády. Obsahom korešpondenčného seminára sú štandardné výpočtové úlohy v rozsahu 
učiva 8. roč. ZŠ – 4. ročníka SŠ, kvalitatívne úlohy, problémové úlohy, experimentálne úlohy, 
úlohy s neúplným zadaním, úlohy zadávané obrazom, krížovky s fyzikálnym obsahom, online 
testy a pod. Úlohy aj priebežné výsledky budú zverejnené na stránke https://cvcjunior.sk/ 
v sekcii Fyzikálna olympiáda. Prebehnú tri kolá súťaže v mesiacoch október 2020 až máj 
2021. Začiatkom júna výsledky žiakov korešpondenčného seminára vyhodnotíme a traja 
najlepší riešitelia budú odmenení cenami. Úlohy prvého kola posielame na školu. Pokiaľ 
súťažiaci uvedú mailové adresy, úlohy ďalších kôl spolu so vzorovými  riešeniami im budeme 
zasielať na uvedený mail.  Do stanoveného termínu študenti zašlú svoje riešenia buď písomnou 
formou, alebo vo vhodnej forme mailom. Vzhľadom na protivírusové opatrenia budeme 
preferovať zverejňovanie úloh na stránke https://cvcjunior.sk/ a zasielanie žiackych riešení 
mailom.  Ďalšie informácie  k forme zaslania sú v liste pre študentov (posledná strana  
s úlohami).  
            Chceme Vás a učiteľov fyziky požiadať o oboznámenie žiakov s korešpondenčným 
seminárom a o pomoc pri kontrole včasného zaslania riešení žiakov do určeného termínu. 

 Riešenie úloh  1. kola Fyzkus treba zaslať do 30. 11. 2020 Mgr. Jozefovi Gašparcovi 

na mail gasparec@juniorbb.sk alebo na adresu Mgr. Jozef Gašparec, CVČ – JUNIOR, 
Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica. 
      V prílohe sú úlohy 1. kola spolu s informačným listom pre študentov. V prípade, že sa zapojí 
do seminára viac žiakov ako je zaslaných letáčikov s úlohami, môžeme Vám zaslať na 
požiadanie väčší počet, prípadne si žiaci môžu úlohy stiahnuť zo stránky https://cvcjunior.sk/, 
kde sú zverejnené v sekcii Fyzikálna olympiáda.  
      Veríme, že naša ponuka žiakov osloví a aj takouto formou prispejeme k prehĺbeniu ich 
záujmu o fyziku.    
      Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 
                                                                                                              
S pozdravom 
                    Mgr. Jarmila Lipková                                                     
                             riaditeľka CVČ - JUNIOR      

 
Riaditeľstvám 
gymnázií a stredných škôl 
v Banskobystrickom kraji 
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