Metodologie
privind organizarea și desfășurarea selecției lotului național

1. Prevederi generale
1) Selecția lotului național în vederea participării la Olimpiada Internațională de Fizică 2021 va
avea loc în două etape:
a) selecția lotului lărgit (proba de baraj);
b) selecția lotului restrâns.
2) Testele pentru selecția lotului național se vor desfășura on-line.
3) Subiectele testelor pentru selecția lotului lărgit, respectiv a celui restrâns vor fi propuse de
reprezentanții celor 5 centre universitare implicate în desfășurarea ON-SRF (București, ClujNapoca, Craiova, Iași și Timișoara)

2. Selecția lotului lărgit de Fizică al României
4) Membrii lotului lărgit sunt selectați în urma desfășurării probei de baraj.
2.1. Organizarea probei de baraj
5) Se pot înscrie la proba de baraj elevii participanți la etapa națională a ON-SRF care au obținut
medalie de aur sau argint oferită de SRF, sau la ONF din anii precedenți.
6) Înscrierea la proba de baraj se face până pe 21 mai 2021, trimițând un mesaj electronic la adresa
<office.onfsrf@gmail.com> care să conțină următoarele date:
a) numele și prenumele;
b) clasa;
c) unitatea școlară;
d) localitatea și județul;
e) medalia obținută la competițiile enumerate la art. 5;
f) adresa de e-mail și numărul de telefon;
g) numele profesorului/profesorilor care a/au pregătit elevul.

2.2 Desfășurarea probei de baraj
7) Proba de baraj se va desfășura pe 22 mai 2021, ora 9:00.
8) Proba de baraj constă în rezolvarea a 5 subiecte.
9) Durata probei de baraj este de 5 ore.
10) Punctajul total al probei este de 50 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.
11) Programa pentru proba de baraj este programa Olimpiadei Internaționale de Fizică.
2.3 Calificarea în lotul lărgit de Fizică al României
12) În urma probei de baraj, în lotul lărgit se califică elevii clasați pe primele 20 locuri.
Suplimentar, se califică în lotul lărgit și următorii 5 elevi clasați, care nu sunt în clasa a XII-a.

13) În cazul în care va exista egalitate de punctaje pentru elevii calificați pe poziția 20 și
următoarele, respectiv 25 și următoarele, numărul de locuri ale lotului lărgit se suplimentează
cu numărul acestor elevi.

3. Selecția lotului restrâns de Fizică al României
14) Lotul restrâns se constituie din elevi calificați în lotul lărgit, în urma participării la 3 teste de
selecție.
15) Fiecare din cele 3 teste are aceeași structură ca testul probei de baraj.
16) În lotul restrâns se califică primii 5 elevi, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor
cumulative de la cele 3 teste de selecție. În cazul unei egalități a punctajului total pentru elevii
calificați pe poziția a cincea, departajarea se face pe baza punctajului de la testul 1 (respectiv
2, în ordine).

