
 

 

 

 

 
 
 

 

Milí žiaci, 
 

otvárame 23. ročník fyzikálneho korešpondenčného  klubu FYZKUS. Srdečne Vás 
doňho pozývame. Je určený  pre všetkých žiakov stredných škôl. Ide o trojkolovú korešpondenčnú 
súťaž s  fyzikálnymi úlohami, zábavnými hlavolamami, námetmi na fyzikálne pokusy, fyzikálnymi 
vedomostnými testami a kvízami, a to všetko nebude ťažké a mali by ste to zvládnuť. V každom kole 
môžete vyriešiť úlohy, ktoré budete vedieť. Úlohy prvého kola sa vám práve dostávajú do rúk. 
Súčasťou kôl budú aj online kvízy, ktoré budú zverejnené na stránke https://cvcjunior.sk/ v sekcii 
Fyzikálna olympiáda. 
 Písomné riešenia úloh zapíšte na stránky papiera A4, kde v záhlaví každej stránky uvediete 
meno a priezvisko riešiteľa, adresu školy a vás mail na ktorý chcete, aby vám boli zaslané zadania 
druhého a tretieho kola. Potom uveďte  číslo úlohy, hlavolamu, pokusu. Vami vyriešené úlohy odfoťte 
a vhodne skomprimujte aby bol text viditeľný a súčasne aby súbor bol dosť malý pre zaslanie mailom 
a zašlite na mailovú adresu gasparec@juniorbb.sk. Zaslanie riešení môžete rozdeliť aj do viacerých 
mailov. Riešenia hlavolamov je vhodné zaslať v súbore typu .doc. Ak sa Vám nehodí zasielať riešenie 
mailom zašlite ich poštou na adresu: 

  Mgr. Jozef Gašparec (FYZKUS) 
  CVČ – JUNIOR 
  Tajovského 30 
  974 09 Banská Bystrica 

      Zaslanie aspoň jednej vyriešenej úlohy s identifikačnými údajmi riešiteľa, bude považované za 
prihlášku do klubu FYZKUS. 

Na riešenie úloh budete mať čas do 30. 11. 2020. Do tohto termínu zašlite riešenia úloh 1. 
kola. Za každú správne vyriešenú úlohu a správne riešenie pokusov dostanete 10 bodov, za každú 
správnu odpoveď za hlavolam dostanete 5 bodov.  
 

Každé  kolo bude vyhodnotené, zostavíme predbežnú  tabuľku výsledkov, podľa ktorej  si 
budete môcť porovnať svoje  sily so žiakmi  iných škôl. Tabuľka bude zverejnená na internete, na 
stránke CVČ - JUNIOR. S novými úlohami zašleme aj správne riešenia úloh.  V júni 2021, po  skončení  
všetkých troch kôl ročníka Fyzkus-u,  bude  zostavené  celkové poradie a najlepší Fyzkusáci a 
Fyzkusáčky  budú odmenení cenami. 
    
Prípadné otázky Vám zodpovieme na tel. 048 - 415 31 11, Mgr. Gašparec  
 
 
Tešíme sa na vaše riešenia. 

 
 

Mgr. Jozef Gašparec 
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