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1. Concursul se organizează anual de 

către catedra de fizică a Colegiului 

Naţional “Unirea” şi are ca  obiective: 
 

a). Stimularea  interesului  elevilor 

pentru fizică şi dezvoltarea  

creativităţii. 

b). Obişnuirea elevilor cu examenele 

de fizică în vederea pregătirii lor 

pentru olimpiade.  

  

2. La concurs sunt invitaţi 4 elevi din 

fiecare şcoală: 2 secţia română 

 2 secţia maghiară. 

 

 

 

 

3. Concursul constă în susţinerea unei 

lucrări scrise cu următorul conţinut: 
 

a) Întrebări problemă. 

b) Probleme teoretice. 

c)    Probleme de calcul legate de ma-

teria manualelor de fizică pentru clasa 

a VI-a (până la capitolul ”Fenomene 

termice” inclusiv). 

  

4. Înscrierile la concurs se pot face la 

secretariatul Colegiului sau la 

t e l e f o nu l  03 65 882 77 9 ,  f ax 

0365/882834 până cel târziu în data 

de 6 mai 2015, ora 15°° şi se vor 

preciza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele elevilor 

participanţi 
 

Şcoala de provenienţă 
 

Numele şi prenumele profesorului 

coordonator  

5. Elevii înscrişi se vor prezenta pentru 

concurs în data de 8 mai 2015 

la  Colegiul  Naţional  “Unirea”  din  

Tg. Mureş, str. Mihai Viteazul nr. 17 la 

ora 8³° având asupra lor carnetul de 

elev. Elevii vor fi însoţiţi de profesorul 

de specialitate, pe care îl rugăm să par-

ticipe la corectarea lucrărilor.  

 

6. La concurs se acordă premiile I, II, 

III şi premiul pentru cea mai bună 

echipă. 
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