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Sprawozdanie z działalności Oddziału Zielonogórskiego PTF 
za okres 1 stycznia – 31 sierpnia 2011 

http://www.ptf.uz.zgora.pl  

 
         W okresie sprawozdawczym Zarząd Zielonogórskiego Oddziału PTF odbył 4 
posiedzenia, które poświęcone były sprawom działalności statutowej Oddziału, bieżącej 
działalności organizacyjnej oraz wyborowi delegatów na Zebranie Delegatów PTF w czasie 
trwania XLI ZFP w Lublinie.  
 
 
W wymienionym okresie główne formy prowadzonej działalności to: 
 
 
1. Wykłady naukowe 
 
Z przyczyn obiektywnych zaplanowane na II kwartał br. 2 wykłady naukowe prelegentów 
zewnętrznych zostały przesunięte na IV kwartał 2011 r.  
 
 

2.  Konkursy i turnieje wiedzy fizycznej dla uczniów 

Koło Nauczycieli PTF przy Oddziale Zielonogórskim opracowało na 2011 r. regulamin X 
edycji konkursu tematycznego z fizyki ”W poszukiwaniu praw przyrody”. Regulamin drogą 
elektroniczną został rozesłany do szkół województwa lubuskiego oraz dostępny jest na stronie 
internetowej Samorządowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia w Zielonej Górze. 
Konkursy tematyczne odbywają się corocznie na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, biorą w nich udział uczniowie z gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych i są objęte patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.  

 

3.  Pokazy doświadczalne z fizyki 

Uczniowie z kilkunastu szkół woj. lubuskiego w czasie trwania Festiwalu Nauki w 
laboratoriach i salach wykładowych Instytutu Fizyki UZ obserwowali przygotowane przez 
pracowników eksperymenty i pokazy doświadczalne z fizyki.   



 2 

4. Udział w organizacji Dni Nauki, Festiwali Nauki, Jarmarków Fizycznych, Pikników 
Naukowych 

 
W czerwcu 2011 r. członkowie OZ PTF w charakterze wykładowców i prezenterów z fizyki 
brali udział w Festiwalu Nauki organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski. W ramach 
współpracy Koła Nauczycieli PTF z Instytutem Fizyki UZ w części festiwalu, który odbywał 
się  na zielonogórskim deptaku, aktywnie uczestniczyli nauczyciele wraz z uczniami. Na 
stanowisku „Doświadczenia uczniowskie” pokazy fizyczne były przedstawione przez 4 
Gimnazja i 1 Liceum Ogólnokształcące.  
 
 
 5. Inne formy prowadzonej działalności 
 

Członkowie OZ PTF 26 marca 2011 r. w III LO w Zielonej Górze zorganizowali 
międzyszkolną debatę pt. „Światło”. Podczas spotkania młodzież wykonywała zadania 
doświadczalne, rozwiązywała testy i wysłuchała wykładu popularno-naukowego. Impreza 
była objęta patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra (udzielił dofinansowania), IF UZ i 
honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.    
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 


