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Fysikkolympiaden 2012

Norsk finale i fysikkolympiaden for elever i videre-

g̊aende skole ble avholdt fredag 30. mars p̊a Fysisk

institutt ved Universitet i Oslo. H̊akon Tásken fra

Valler vgs. ble best. Oda Lauten fra Lillestrøm vgs.

og Tiantian Zhang fra St. Hallvard vgs. i Drammen

delte andreplassen. Nr. 4 ble Anders Strømberg

fra Vestby vgs., og p̊a 5. plass kom Marius Leiros

fra Oslo katedralskole. Finaleoppgavene var nok

vanskelige, særlig tatt i betraktning av at det er

mye nytt stoff som skal læres og at deltakerne har

kort tid til å besvare oppgavene p̊a.

De fem vinnerne er tatt ut til den internasjonale

fysikkolympiaden som skal være i Tallin i Estland

til sommeren. Ekstra hyggelig i år er at det er to

jenter som skal være med. Sist vi hadde med en

jente til den internasjonale finalen var i 2004, og

det er faktisk den eneste gangen ogs̊a!

For å komme med i finalen har disse elevene

vært gjennom to uttakningsrunder. I første runde i

november deltok 692 elever fra 86 skoler. Det er noe

færre enn i fjor, men vi satser stort p̊a at antallet

tar seg opp igjen til neste år. Oppgavene, de fleste

flervalgsoppgaver, var som vanlig utfordrende. Re-

sultatene tyder nok p̊a at oppgavene var litt vanske-

ligere enn i de siste årene. Det er vi i komiteen ikke

s̊a fornøyd med, og vi vil gjøre mer for at oppgavene

skal være s̊a relevante som mulig neste år.

Det var 78 elever som deltok i 2. runde. Dette

er en tre timers prøve som er en del vanskeligere

enn den i første runde. Kravene til begrunnelser er

ogs̊a strengere her. Tiantian Zhang fra St. Hallvard

vgs. ble best med nesten alt riktig. P̊a de to neste

plassene kom Marius Leiros fra Oslo katedralskole

og Jan Henrik Wiik fra Nadderud vgs.

De 18 beste fra 2. runde ble invitert til en ukes

kurs p̊a Universitetet i Oslo og Norsk finale. Kurset

ble avholdt fra 26. til 30. mars og er svært omfat-

tende og intenst. I tillegg til forelesninger, laborato-

rieøvelser og oppgaveregning, var det populærfore-

drag hver dag, samt sosiale tilstelninger, omvisning

og orientering om studier ved UiO.

Flere av deltakerne har sendt oss hyggelige

tilbakemeldinger. Her er et lite ”selektivt” utvalg:

– OL-kurset var utrolig lærerikt og morsomt.
Ikke mange gangene man lærer s̊a mye p̊a en uke,

og enda bedre var det at det var s̊a gøy utenom det
faglige. Masse hyggelig mennesker og god stemning
i gruppa. Det var et bra kurs og en flott uke.

– Ellers synes jeg det vi gjorde utenom fysikk
ogs̊a var veldig bra. Vi ble en sammensveiset
gruppe, og jeg trivdes godt sammen med de andre
deltakerne. Det sosiale gikk utover øvingen, men
for min del synes jeg det var verdt det.

– Synes generelt opplegget var veldig bra, til
tross for at forelesningene kunne bli tunge og lange
til tider. Kommer sannsynligvis til å møte p̊a det
meste av dette igjen n̊ar jeg skal studere fysikk et-
ter videreg̊aende, og jeg vil sannsynligvis ha lettere
for å forst̊a emnene n̊ar jeg har sett litt av det før.
En endring dere kanskje kan gjøre til neste år, er
å sette av tid til at elevene kan jobbe med tidligere
finaleoppgaver, som en forberedelse til selve prøven.
Maten var alle tiders, og foreleserne var ogs̊a veldig
flinke.

– Jeg hadde en utrolig hyggelig uke. Jeg var
veldig fornøyd med det faglige niv̊aet og følte meg
virkelig faglig utfordret, samtidig som man forstod
det som foregikk og hang med p̊a foredragene og
forklaringene. Det føltes som en helt ny m̊ate å
forholde seg til fysikk – den m̊aten man møter p̊a
et høyere niv̊a. Det var veldig morsomt og interes-
sant. Det var ogs̊a veldig morsomt å møte fysikere
som var eksperter p̊a sine fagfelt, og veldig stilig å
kunne se p̊a ting som partikkelakseleratorer, elek-
tronmikroskop og andre instrumenter.

Den internasjonale finalen skal i år foreg̊a i Tallin

i Estland fra 15. til 24. juli. Finalen best̊ar av to

konkurransedager, en med teorioppgaver og en med

eksperimenter. De andre dagene oppholdet varer, er

det ulike sosiale og kulturelle arrangementer, sight-

seeing og ekskursjoner. Det er med andre ord et

rikholdig program, og møtet med fysikkelever fra

alle verdens kanter er en stor opplevelse!

Den norske fysikkolympiaden er støttet av

Forskningsr̊adet, Kunnskapsdepartementet og Uni-

versitetet i Oslo.

Mer om fysikkolympiaden med oppgaver og re-

sultater finnes p̊a v̊are nettsider:

http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/
skolelab/Fysikk-OL/

Carl Angell
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Bildetekst

Vinnerne av Norsk finale i fysikkolympiaden. Foran

fra venstre: Tiantian Zhang og Oda Lauten. Bak

fra venstre: Marius Leiros, H̊akon Tasken og Anders

Strømberg.

2


