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Հրահանգ մասնակիցներին

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Աշխատանքի կատարման ամբողջ ժամանակը չորս ժամ է, խնդրում եմ թվերը ճիշտ հաշվեք։
Այս աշխատանքը կազմված է
Հարցեր՝ 1 - ից 3 - 50 միավ․ յուրաք․ - 50 x 3 = 150 միավ․
Ծրարի ներսում դուք կգտնեք՝
a. Հարցերի թերթիկը անգլերեն
b. Հարցերի թերթիկը հայերեն և ռուսերեն
c. Հաստատունների աղյուսակը անգլերեն
d. Table of Constants in your native language (if applicable) - չկա
e. A set of Summary Answersheets
f. Cover Sheet
Գրելու համար օգտագործեք միայն կապույտ կամ սև գրիչ։ Նկարելու համար կարող եք
օգտագործել մատիտներ. Գծագրերը պետք է գծել միայն մատիտներով։
There is no negative marking.
Միավորներ կհանվեն, եթե վերջնական պատասխանները լինեն առանց մանրամասն լուծումների։
Որոշ միավորներ կհանվեն, եթե վերջնական պատասխանում լինեն ստորակետից հետո
թվանշանների ոչ ճիշտ քանակ, սխալ չափողականությամբ կամ առանց չափողականությամբ
պատասխաններ։
Անհրաժեշտ հաստատունները պետք է վերցնեք Ձեզ տրված հաստատունների աղյուսակից։
Հրահահանգ answersheets -ի օգտագործման վերաբերյալ
a. Յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ տրված է առանձին Summary Answersheet։ Յուրաքանչյուր
հարցի / կամ հարցի մասի վերջնական պատասխանը (ները) պետք է գրվի Summary
Answersheet. -ի համապատախանների ուղղանկայան մեջ։ Գրեք Ձեր մասնակցության կոդը
և էջի համարը յուրաքանչյուր Summary Answersheet -ի վրա։
b. Դուք պետք է նաև ցույց տաք մանրամասն լուծումն յուրաքանչյուր Summary Answershee -ի
համապատասխան թերթերի վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում դուք կարող եք պահանջել
լրացուցիչ թերթեր (Blank answersheet)։
c. Օգտագործեք յուրաքանչյուր հարցի համար առանձին թերթիկներ։
d. Գրեք Ձեր մասնակցի կոդը, հարցի համարը և էջը թերթերի առջևի և ետևի մասերում։
e. Յուրաքանչյուր գծագիրի թերթը պետք է համարակալվի պահանջին համապատասխան։
f. Էջի համարները, ներառյալ գրաֆիկները, պետք է լինեն շարունակական, այսինքն, եթե դուք
օգտագործել եք 40 էջ լրիվ աշխատանքի համար (ներառյալ Summary Answersheet-ը),
համարները պետք է լինեն 1-ից 40։

g. Գրեք միայն գծապատկերների ներսում։
(10) Ձեր արած սևագրի համար, եթե չեք ուզում գնահատվել, վրան խաչով ջնջեք։
(11) Աշխատանքի ավարտից հետո

a. Cover Sheet-ի վրա պարզ գրեք յուրաքանչյուր հարցի համար էջի համարները։
b. Ստուգեք, որ գրած լինեք Ձեր մասնակցի կոդը բոլոր էջերի վրա։
c. Դրեք Cover Sheet-ը, բոլոր Summary Answersheet և Blank answersheet -երը, թերթերը և
սևագրերը ծրարի մեջ։ Կարող եք հարցերի թերթիկը և հաստատունների աղյուսակը պահել
ձեզ։

էջի

