
Natjecanje iz astronomije 2016.
Zimski seminar za geografe 2016. 

Hotel Antunović, Zagreb

7. i 8. siječnja 2016.



Razred u kojima provodim program astronomije:

Astronomija  kao dodatna i izvannastavna aktivnost, 

šk.god 2014/ 15.

Broj uključenih učenika u program astronomije: 376 



Astronomija  kao dodatna i izvannastavna aktivnost, 

šk.god 2014/ 15.



U školi u kojoj radim, astronomiju provodim u suradnji s 

kolegama drugih struka/ profila:



Škola posjeduje odgovarajuću opremu za provedbu 

programa astronomije.



Glavni nedostatak u provedbi astronomije u osnovnim i 

srednjim školama.





Hrvatsko astronomsko društvo

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

5., 6., 7., 8.

razred

osnovne 
škole

1., 2., 3., 4.

razred 
srednje 
škole

mentor komentor



ŠKOLSKO

17. veljače 2016. 
(srijeda) u 10 sati

ŽUPANIJSKO

31. ožujka 
2016. 

(četvrtak) u 13 
sati

DRŽAVNO

9. do 11. svibnja 
2016. (ponedjeljak –

srijeda)



Pisana provjera znanja (test)

- školska i županijska razina natjecanja

Pisana provjera znanja (test) za školska i županijska natjecanja (ukupno 50

bodova) sastoji se od: 10 pitanja od koje se svako boduje po 2 boda (ukupno

20 bodova) i 4 zadatka (ukupno 30 bodova).

Sadržaj koji se provjerava u pisanoj provjeri znanja (testu) mora biti usklađen sa

kurikulumom (programom) prirodoslovnih predmeta, matematike i astronomije

napose za određeni uzrast (razred). Mentori trebaju posvetiti pažnju razini

obrade sadržaja jer se ista tema može obraditi na nekoliko razina i u nekoliko

razreda. Testovi će biti priređeni prema natjecateljskim kategorijama za svaki

razred osnovne i srednje škole posebno. Pisane zadatke za školsku i županijsku

razinu natjecanja sastavlja državno povjerenstvo, a objavljuje ih nakon državnog

natjecanja Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim internetskim stranicama.



Školska razina natjecanja obvezna je za sve učenike sudionike natjecanja. Provedbu

školske razine natjecanja organiziraju školska povjerenstva u skladu s uputama Državnog

povjerenstva za Natjecanje iz astronomije 2016. isključivo u školskim prostorijama. Članove

školskog povjerenstva imenuje ravnatelj škole. Školsko natjecanje sastoji se od pisane

provjere znanja u trajanju dva školska sata. Škola je dužna prijaviti sudjelovanje

učenika na školskoj razini natjecanja do 22. siječnja 2016. (petak) županijskom

upravnom odjelu i tajniku državnog Natjecanja koji će im proslijediti ispitne materijale

najkasnije dva dana prije održavanja natjecanja. U slučaju manjeg broja prijavljenih

učenika školsko natjecanje može organizirati jedna škola o čemu treba obavijestiti

županijski upravni odjel i tajnika Državnog povjerenstva. Pristigle testove školsko

povjerenstvo treba umnožiti prema broju prijavljenih učenika i ovjeriti službenim pečatom

škole. Nakon provedenih školskih natjecanja povjerenstva šalju elektroničkim putem konačne

liste poretka i izvješća županijskom povjerenstvu do 19. veljače 2016. (petak), a riješene

testove te potpisane i ovjerene liste poretka poštom na školu domaćina županijskog

natjecanja. Obrasci se nalaze na http://www.azoo.hr (Natjecanja i smotre: Upute i obavijesti) i

http://astronomija.azoo.hr/. Na temelju rezultata školskih natjecanja županijska

povjerenstva pozivaju učenike na županijsku razinu natjecanja.

Školsko natjecanje

http://astronomija.azoo.hr/


Natjecanje na županijskoj razini sastoji se od pisane provjere znanja (testa) i

izlaganja praktičnih / istraživačkih radova. Učenici pišu test najdulje dva školska

sata.

Županijska povjerenstva su dužna elektroničkim putem poslati popis pozvanih učenika

školskim povjerenstvima i Državnom povjerenstvu do 10. ožujka 2016. (četvrtak).

Školska povjerenstva elektroničkom poštom potvrđuju dolazak učenika.

Praktični/ istraživački rad je potrebno elektroničkim putem poslati u PDF-u

županijskom povjerenstvu do 22. ožujka 2016. (utorak). Na županijskom natjecanju

učenik izlaže praktični/ istraživački rad uz poster. Učenik koji prezentira rad bez

postera ne može pristupiti višoj razini. Izlaganje praktičnog/ istraživačkog rada na

županijskom natjecanju se ne boduje. Županijsko povjerenstvo postavlja pitanja u vezi

teme praktičnog/ istraživačkog rada i savjetuje poboljšanja usmene prezentacije.

Županijsko povjerenstvo sastavlja privremenu listu poretka na temelju testova znanja.

Županijsko natjecanje



Učenici imaju pravo uputiti pisanu žalbu s konkretnim primjedbama u roku od sat vremena

nakon objave privremene ljestvice poretka. Županijsko povjerenstvo je dužno razmotriti sve

žalbe učenika. Nakon žalbenog roka županijsko povjerenstvo objavljuje listu poretka na

temelju testova znanja najkasnije 24 sata nakon županijskog natjecanja.

Županijska povjerenstva trebaju tajniku Državnog povjerenstvu najkasnije dva dana nakon

natjecanja elektroničkim putem poslati neslužbene liste poretka učenika po svim skupinama i

praktične/ istraživačke radove za recenziju učenika koji su prošli prag na testu.

Radovi učenika šalju se na recenziju elektroničkim putem u PDF-formatu tajniku

Državnog povjerenstva, ako je riješenost testa 30% i više. U slučaju loših rezultata na

testovima znanja županijsko povjerenstvo šalje dva rada onih učenika koji imaju

najbolje rezultate na testu znanja u svim skupinama i jedan

najkvalitetniji/najoriginalniji praktični/ istraživački rad.

Županijsko natjecanje



Praktični/ istraživački rad

- županijska i državna razina natjecanja

Praktični/ istraživački rad učenici mogu izraditi samostalno ili u paru, što znači da

najviše dva učenika u istoj kategoriji izrađuju jedan rad. Temu praktičnog/

istraživačkog rada učenici odabiru u suradnji s mentorom. Zadaća mentora je

usmjeravanje učenika na samostalnost prilikom izrade rada te poticanje pisanog izraza

svojstvenog dobi učenika. Kod izlaganja radova na županijskom natjecanju obavezan je

poster širine 60 do 80 cm i visine 80 do100 cm koji se izrađuje prema pravilima izrade postera

(http://astronomija.azoo.hr/). Učenik koji prezentira rad bez postera ne može pristupiti višoj

razini. U razdoblju do državnog Natjecanja rad se smije po potrebi dopunjavati. Učenici

i mentori prijavljuju elektroničkim putem predsjedniku Državnog povjerenstva na e-

mail adresu: dario.hrupec@irb.hr sažetak praktičnog/ istraživačkog rada (na jednoj

stranici) do 28. prosinca 2015. (ponedjeljak). Obrazac za pisanje sažetka nalazi se na

internetskoj stranici http://astronomija.azoo.hr/. Praktični / istraživački rad ima naslovnicu,

sadržaj, uvod, opis problema / cilj rada, mjerenja i metode obrade, analizu rezultata, zaključke,

životopis učenika, priloge i popis literature. Naslovnica praktičnog/ istraživačkog rada sadrži:

naziv škole, puni naslov rada, ime i prezime učenika, razred, ime, prezime i mentora, adresu e-

pošte mentora te mjesto i školsku godinu izrade rada. Državno će povjerenstvo dati

povratnu informaciju o prihvaćenim praktičnim radovima do 25. siječnja 2016.

(ponedjeljak). Učenici čiji su radovi odbijeni mogu poslati prijavu nove teme do 5.

veljače 2016. (petak). Državno će povjerenstvo odgovoriti u roku od tjedan dana. Recenzije

su povjerljive informacije za mentore i učenike te služe stručnoj pomoći u radu s učenicima.



Evaluacija praktičnog/ istraživačkog rada
Biliškov, N.: Stručni skup Astronomija u osnovnim i srednjim školama, Zagreb, 4.9.2015.

Svrha prijave teme:

navesti učenike i 

mentore da dovoljno 

dugo prije početka 

natjecanja jasno 

osmisle temu 

praktičnog rada uz 

razmatranje 

izvodivosti rada,

u što većoj mjeri 

smanjiti mogućnost 

izrade radova koji 

tematski ne spadaju 

u astronomiju.



Državno natjecanje sastoji se od obrane praktičnog/ istraživačkog rada pred tri člana

Državnoga povjerenstva od kojih je barem jedan recenzent rada.

Državno povjerenstvo odabire učenike za državno Natjecanje vodeći se pritom

ukupnim listama poretka testova znanja i recenzija praktičnih/ istraživačkih radova u

omjeru 50% / 50% a formiranim na temelju svih županijskih lista poretka.

Na državnom Natjecanju mogu sudjelovati samo učenici na temelju poziva Državnog

povjerenstva za provedbu državnog Natjecanja iz astronomije.

Popis pozvanih učenika i mentora na državno Natjecanje bit će objavljen do 22.

travnja 2016. (petak) na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje. Popis

kontakt osoba za prijevoz sudionika državnog natjecanja do mjesta natjecanja bit će

objavljen na web-stranici Agencije za odgoj i obrazovanje i http://astronomija.azoo.hr.

Državno povjerenstvo će recenzije praktičnih/ istraživačkih radova elektroničkim

putem poslati svakom mentoru. Mentor ima pravo uputiti žalbu predsjedniku Državnog

povjerenstva tijekom tri dana od primanja recenzije.

Sve preinake recenzija praktičnih/ istraživačkih radova potvrđuje isključivo predsjednik

Državnog povjerenstva.

Državno natjecanje



Evaluacija praktičnog/ istraživačkog rada
Biliškov, N.: Stručni skup Astronomija u osnovnim i srednjim školama, Zagreb, 4.9.2015.

Upućivanje u znanstvenu metodu (učenicima prilagođena simulacija znanstvenog rada):

• uočavanje problema

• postavljanje hipoteze

• osmišljavanje mjerenja, opažanja, simulacija itd.

• prikupljanje podataka

• analiza i interpretacija



Evaluacija praktičnog/ istraživačkog rada
Biliškov, N.: Stručni skup Astronomija u osnovnim i srednjim školama, Zagreb, 4.9.2015.

Struktura znanstvenih publikacija

Naslov

Autor(i)

Sažetak

Uvod

Metode

Rezultati

Diskusija (često se iznosi zajedno s rezultatima)

Zaključci

Zahvale

Literatura

Popis literature



Tablica za recenzente



Tablica za recenzente

Upute i napomene učeniku

Upute i napomene mentoru

Sugestije i pitanja za obranu rada (daju se povjerenstvu za obranu)



KOJA PODRUČJA?

Interdisciplinarnost!  

- astro - fizika 

- astro - biologija 

- astro - kemija 

- astro - arheologija 

- astro - etnologija 

- racunala u astronomiji 

- astro - medicina 

- tehnologija instrumenata 

- energetika 

- tehnologije obrade podataka 

- astronautika 

- ……………………. 

Izbor tema praktičnog/ istraživačkog rada na natjecanju iz 

astronomije
Korlević, K.: Stručni skup Astronomija u osnovnim i srednjim školama, Zagreb, 4.9.2015.



Praktični/ istraživački rad – teme

Državno natjecanje, 2011/ 2012. 

5. razred

Orion

Zimski šesterokut

Određivanje perioda sinodičkog i sideričkog 

mjeseca

Gnomon i visina sunca

Gdje izlazi i zalazi sunce

Mjerenje udaljenosti zvijezda u zviježđu 

Kasiopeje

Horizontalni sunčani sat

Sunčeva aktivnost



Praktični/ istraživački rad – teme

Državno natjecanje, 2011/ 2012. 

6. razred

Mjesec

Betelgeuse i Rigel

Meteoriti u Hrvatskoj

Mjesečevi krateri

Tranziti Jupiterovih satelita

Diferencijalna rotacija Sunca

Prostorni razmještaj zvijezda u Orionu

7. razred

Utjecaj Sunčeve aktivnosti na biljni svijet

Mjerenje prividnog sjaja zvijezda

Proučavanje svjetlosnog onečišćenja u Koprivnici (Mali 

medvjed)

Osnovna svojstva teleskopa



Praktični/ istraživački rad – teme

Državno natjecanje, 2011/ 2012. 

2. razred

Fotometrija asteroida i zvijezda

Kozmičko zračenje

Fotometrija asteroida i zvijezda

V0988 Casiopeje

Kozmičko zračenje

"MoneCom" projekt i komet 176P/Linear

Vizualno promatranje Drakonida u vrijeme 

maksimuma aktivnosti 2011.



Praktični/ istraživački rad – teme

Državno natjecanje, 2011/ 2012. 

3. razred

Algoritam za izračunavanje optimalne putanje telskopa

Detekcija meteora radio antenom

Određivanje udaljenosti asteroida od Sunca

Izrada teleskopa

Kometi i asteroidi glavnog asteroidnog pojasa

Analiza multi-station promatranja radijamata Orionida od 

28.09.-2.11.2009

4. razred

Kinematika koronalnih izbačaja masa i Forbushov efekt

Sunce i spektroskopija Sunca

Izrada radioteleskopa

Sunce i spektroskopija Sunca



Prilikom izlaganja učenik mora izvjesiti poster. Računalna prezentacija (do 15

slajdova) je dozvoljena. Učenik usmeno izlaže radnju do 15 minuta i treba obuhvatiti

sve ključne momente rada koji su konkretni i argumentirani. Važno je da učenik

svojim riječima odgovori na postavljena pitanja i da koristi znanja primjerena dobi i

obrazovanju.

Ukupni uspjeh na Državnom natjecanju sastoji se od zbroja bodova: 25% bodova sa

županijskog testa, 35% recenzija praktičnog/ istraživačkog rada, 35% usmenog

izlaganja i razgovora s povjerenstvom i 5% sadržaj i izgled postera (ukupno 100

bodova).

Svi natjecatelji će izlagati svoje postere u dvorani škole ili nekom drugom prikladnom

prostoru u predviđenom terminu i moći će prezentirati svoje radove zainteresiranim

učenicima, mentorima i članovima povjerenstva. Najbolji praktični/ istraživački rad (zbroj

bodova dobivenih na recenziji, izlaganju i posteru) iz svake kategorije bit će prezentiran na

svečanosti zatvaranja Državnog natjecanja. Prezentacija treba pokazati ključne i

zanimljive momente same izrade rada popraćene fotografijama, zatim probleme s

kojima su se učenici sretali i kako su ih rješavali. Po završetku Natjecanja Državno

povjerenstvo će organizirati sastanak s mentorima i učenicima u svrhu unaprjeđivanja

kvalitete i sustava budućih natjecanja.

Državno natjecanje



Prezentacija (1- 5)

-Jasnoća prezentacije i njezin logički slijed

-Učenikovo vladanje tematikom

-Vještina prezentiranja

Poster (1- 5)

-Vizualni dojam postera

-Sadržaj postera

Ukupan dojam (1- 5)

Državno natjecanje
max. 30 bodova



International  Astronomy Olympiad (IAO)

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)

Odabir timova:

Kvalifikacijski test – Zvjezdarnica Zagreb

IAO: najbolje plasirani učenici na natjecanjima iz astronomije  u kategorijama od 7. 

razreda OŠ do 3. razreda SŠ

IOAA: najbolje plasirani učenici na natjecanjima iz astronomije  u kategorijama od  

1. do 4. razreda SŠ + (od 2013. ) učenici iz završnog kruga odabira za IPhO koji nisu 

ušli u njihov olimpijski tim

Međunarodna iskustva
Hržina, D.: Stručni skup Astronomija u osnovnim i srednjim školama, Zagreb, 4.9.2015.



- Program natjecanja

Teme prema razredima (kategorijama)

- Učestale miskoncepcije u astronomiji

- Literatura i izvori za pripremanje učenika

Linkovi i časopisi



Državno povjerenstvo 

1. prof. dr. sc. Željko Andreić, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

2. Sonja Burčar, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, Osijek, tajnica

3. dr. sc. Nikola Biliškov, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

4. Marina Gojković, prof., Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod

5. Alan Dedić, prof., II. Osnovna škola Varaždin, Varaždin

6. Mateja Dumbović, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb

7. Ljerka Herceg, prof., Osnovna škola Turnić, Rijeka

8. Snježana Horvatić, prof., Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor

9. dr. sc. Dario Hrupec, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, predsjednik

10. Damir Hržina, dipl. ing., Zvjezdarnica Zagreb, Zagreb

11. Korado Korlević, prof., Zvjezdarnica Višnjan, Višnjan

12. Ana-Marija Kukuruzović, prof., V. gimnazija, Zagreb

13. Goran Kurtović, mag. ing. el., Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet 

Osijek, Osijek

14. Zvonko Miškić, prof., Medicinska škola u Rijeci, Rijeka

15. mr. sc. Ivan Romštajn, Zvjezdarnica Zagreb, Zagrebački astronomski savez, Zagreb

16. Denis Singer, prof., Osnovna škola Vladimira Nazora, Daruvar

17. Tomislav Sorić, prof., Osnovna škola Josipa Pupačića, Omiš

18. Višnja Tadić, prof., Osnovna škola Viktorovac, Sisak

19. Danijela Takač, prof., Osnovna škola Vrapče, Zagreb

20. prof.dr.sc. Bojan Vršnak, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb

21. Ivan Žunac, prof., Osnovna škola Nikole Tesle, Mirkovci



- azoo.hr → Natjecanje i smotre → Katalog 

natjecanja i smotri → Natjecanje iz astronomije 

2016.

- Materijali sa stručnog skupa Astronomija u 

osnovnim i srednjim školama, 

Zagreb, 4. rujna 2015. 

- astronomija.azoo.hr

→ Uputstva za izradu radova

→ Prošla natjecanja 

Literatura i izvori 



Sonja Burčar, prof.

AZOO, Podružnica Osijek

Strossmayerova 6/I

031 284 907

sonja.burcar@azoo.hr

Zahvaljujem na pozornosti!


