
Na testiranje za izbor hrvatskih olimpijskih timova pozvani su učenici temeljem rezultata postignutih na prošlogodišnjim (2012./13.) 

državnim natjecanjima iz fizike, kemije i biologije u kategoriji 'osnovne škole – natjecanje u znanju‘.

 testiranje znanja iz fizike, kemije i biologije održano 13. veljače 2014. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu

EUSO 2015., Klagenfurt, Austrija (www.euso.at )

Na testiranje za ulazak u hrvatske olimpijske timove bit će pozvani učenici temeljem  rezultata postignutih na ovogodišnjim 

(2013./14.) državnim natjecanjima iz fizike, kemije i biologije u kategoriji “natjecanje u znanju” 

(1. – 5. mjesto u svojoj skupini ili 1. – 10. mjesto u zajedničkoj skupini 7. i 8. razreda za fiziku)

 testiranju za EUSO2015  mogu pristupiti učenici rođeni nakon 31. 12. 1997. godine

 testiranje iz fizike, kemije i biologije bit će provedeno tijekom listopada 2014. godine

 pripreme za EUSO 2015 . godine: studeni 2014. – ožujak 2015. godine

www.euso2014.eu

Prirodoslovna olimpijada Europske unije
Atena 2014.

30. ožujka – 6. travnja  2014.

PRIRODOSLOVNA OLIMPIJADA EUROPSKE UNIJE (European Union Science Olympiad) 

 namijenjena učenicima do 16 godina

 natjecanje tročlanih timova učenika

 natjecanje u rješavanju dva problemska praktična zadatka iz PRIRODOSLOVLJA (fizike, kemije i biologije)

 održava se svake godine od 2002. godine, svaka zemlja EU sudjeluje s po dva tima učenika

 Hrvatska sudjeluje od 2014. godine

Sudjelovanje Hrvatske organizira Prirodoslovno-matematički fakultet uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

MOTO: izazov i poticaj nadarenim učenicima

TESTIRANJE UČENIKA ZA SUDJELOVANJE NA EUSO 2014

Tim B

KEMIJA
Ilija Srpak

II. Osnovna škola, 
Varaždin

BIOLOGIJA
Petra Šikić

XV. Gimnazija, Zagreb
(OŠ I. Filipović, Zagreb)

FIZIKA
Filip Bacinger

Gimnazija J. Slavenskog, 
Čakovec

(OŠ Nedelišće, Nedelišće)

Tim A

KEMIJA
Jan Radanović

XV. Gimnazija, Zagreb
(OŠ A. Augustinčića, 

Zaprešić)

BIOLOGIJA
Kazimir Jurlina

XV. Gimnazija, Zagreb
(OŠ Remete, Zagreb)

FIZIKA
Josip Kelava

Prva Gimnazija, Varaždin
(VI. OŠ Varaždin)

BRONČANA MEDALJA!
BRONČANA MEDALJA!


