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Juhised võistlejale
(1)
(2)

Andmeanalüüsi voor kestab on neli tundi.
Andmeanalüüsi voor koosneb:
Ülesanded 1…3 – 50 punkti iga ülesande eest – 50x3 = 150 punkti

(3) Ümbrikust leiate:

a. Küsimusteleht inglisekeelsete ülesannetega
b. Küsimusteleht eestikeelsete ülesannetega
c. Inglisekeelne konstantide tabel
d. Eestikeelne konstantide tabel
e. Komplekt vastuste lehti (Summary Answersheets)
f. Esileht (Cover Sheet)
(4) Kirjutamiseks kasutage ainult musta või sinist pastakat. Jooniste tegemiseks võite kasutada pliiatsit.
Graafikud peavad olema joonistatud ainult pliiatsi(te)ga.
(5) Miinuspunkte ülesannete hindamisel ei kasutata.
(6) Kui lõplikud vastused on antud ilma detailse lahenduskäiguta, kaotate punkte.
(7) Teie punktiskoori vähendatakse juhul, kui teie vastus on antud ebamõistliku arvu tüvenumbritega (kas
liiga palju või liiga vähe), ilma ühikuteta või valede ühikutega.
(8) Fundamentaalkonstantide või astronoomiliste konstantide väärtused tuleb võtta teile antud konstantide
tabelist.
(9) Juhised vastustelehtede kasutamise kohta
a. Iga ülesande jaoks on antud eraldi vastuse leht (Summary Answersheet). Iga ülesande lõpliku(d)
vastuse(d) või ülesande alamküsimuse vastused tuleb kirjutada vastuste lehe vastavasse kasti.
Kirjutage kõigile vastuste lehtedele oma võistleja kood ja lehekülje number.
b. Samuti peaksite vastuste lehe tühjaks jäetud pinnal esitama detailse lahenduskäigu. Kui vajate,
küsige järelevaatajatelt lehti juurde.
c. Iga ülesande jaoks kasutage eraldi lehti.
d. Kirjutage oma võistleja kood, ülesande number ja lehekülje number igale tühja lehe ESIKÜLJELE.
Kirjutage oma võistleja kood ja lehekülje number igale tühja lehe TAGAKÜLJELE.
e. Iga joonisega leht tuleb nummerdada vastavalt ülesandes nõutud viisile.
f. Lehekülgede numeratsioon peaks oleva pidev, nt. kui kasutate kogu teooriavooru jaoks 20 lehte
(sealhulgas vastuste lehti (Summary Answersheets)), siis lehekülgede nummerdamine peaks
jooksma 1-st kuni 40-ni.
g. Kirjutage ainult lehtede kastiga ümbritsetud alale.
h. Lahenduskäike, mille hindamist te ei taha, kriipsutage maha üheselt arusaadaval viisil.
(10) Andmeanalüüsi vooru lõpus
a. Kirjutage esilehele (Cover Sheet) selgelt kõigi ülesannete leheküljenumbrid.
b. Kontrollige, et kirjutasite oma võistlejakoodi kõigile lehekülgedele.
c. Pange esileht (Cover Sheet), kõik vastustelehed (Summary Answersheet), lisalehed ja mustandilehed ümbrikusse. Ülesannete lehed ja konstantide tabeli võite enda kätte jätta.

