
Stimaţi colegi, 

 

 

Ediţia a XXIV-a Concursului memorial „Schwartz” se va ţine în 

data de 15 noiembrie 2014, la Liceul Teoretic „ADY Endre” din 

Oradea.  

 

Participanţi: elevi începând cu clasa a X-a până la studenţi din 

orice an de studiu.  

 

La prima vedere, memorialul este un concurs de rezolvări de probleme. O particularitate 

importantă este concursul de prelucrare a datelor experimentale lansat în 1997. Aici elevii 

participă la un experiment realizat în condiţii mai complexe decât cele din liceu. De obicei 

rezultatele nu coincid cu cele cunoscute de ei, unele (aparent) contrazic cele învăţate. 

Concurentul, numai pe baza datelor de măsurare, trebuie să dizolve contradicţiile dintre cele 

văzute şi cele cunoscute de el. Trebuie să găsească cauzele neconcordanţelor. Timpul de lucru 

este nelimitat (într-un an cineva a lucrat şase ore), se pot utiliza materiale tipărite, chiar şi 

celularul (max. 2 min). Concurenţii vor aduce instrumentele necesare pentru trasarea graficelor 

(creioane fine, florar). 

 

Înscrierea şi mai multe detalii (extras de regulament, conferinţe pe teme de fizică, fotografii şi 

subiecte mai vechi) găsiţi la: http://lady.rdsor.ro/~schwartz 

 

-------------------------- Important -------------------------------------------------------------------------- 

Oricine poate să se înscrie într-o clasă superioară clasei actuale.  

Cei care se vor înscrie într-o clasă inferioară, vor fi excluşi din concurs. 

 

Înscrierea se face exclusiv online! În data de 3 noiembrie 2014 orele 23:59 se închide 

sesiunea de înscrieri pe pagina de internet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vă rog să transmiteţi această invitaţie la liceele mari din judeţul Dvs. Ne interesează elevii 

bine pregătiţi, în special din anii superiori şi studenţi. Studenţii primesc gratuit un bilet de 

tombolă suplimentar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Link-uri directe ale concursului: 

Invitaţie:   http://lady.rdsor.ro/~schwartz/documents/InvitRo2014.pdf  

Programul definitiv:  http://lady.rdsor.ro/~schwartz/documents/PrgDefRo2014.pdf  

Conferinţe:   http://lady.rdsor.ro/~schwartz/ConfFoto/2014/ConfEload.pdf 

Conferinţe (LQ):   http://lady.rdsor.ro/~schwartz/ConfFoto/2014/ConfEload LQ.pdf 

Conferinţe mai vechi:  http://lady.rdsor.ro/~schwartz/ConfFoto/index_ro.html 

Probleme mai vechi:  http://lady.rdsor.ro/~schwartz/main/itetel_ro.htm 

Înscriere:   http://lady.rdsor.ro/~schwartz/kozlemeny/jelro.htm 

 

e-mail address:   beistvan@yahoo.com 

    bartos@lady.rdsor.ro 

    schwartz@lady.rdsor.ro 

telefon:   +40-770-104459 (celular rds) 

    +40-359-437348 (rds) 

 

Vă aşteptăm cu drag: dr. Bartos-Elekes István. 
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