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Οδηγίες προς τους Διαγωνιζόµενους
Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
(2) Η εξέταση αυτή αποτελείται από
Ερώτηση 1 έως 3 - 50 µονάδες εκάστη - 50 x 3 = 150 µονάδες
(3) Μέσα στον φάκελο θα βρείτε
a. Το φύλλο µε τις Ερωτήσεις στα Αγγλικά
b. Το φύλλο µε τις Ερωτήσεις στα Ελληνικά
c. Τον Πίνακα µε τις Σταθερές στα Αγγλικά
d. Αρκετά Φύλλα Απαντήσεων (Summary Answersheets)
e. Το Εξώφυλλο (µε τη σύνοψη των απαντήσεών σας)
(4) Χρησιµοποιείστε µόνο µπλε ή µαύρο στυλό. Για τα Σχήµατα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µολύβι. Οι
γραφικές παραστάσεις πρέπει να σχεδιαστούν µόνο µε µολύβι.
(5) Δεν υπάρχει αρνητική βαθµολόγηση.
(6) Αν η τελική απάντηση έχει δοθεί χωρίς λεπτοµερή επίλυση, θα χάσετε µερικές µονάδες από το βαθµό
σας.
(7) Αν η τελική απάντηση δοθεί µε λάθος πλήθος σηµαντικών ψηφίων, ή χωρίς καθόλου µονάδες ή µε
λάθος µονάδες, θα χάσετε µερικές µονάδες από τον βαθµό σας.
(8) Τις απαραίτητες τιµές των βασικών και αστρονοµικών σταθερών θα πρέπει να τις πάρετε από τον
δοθέντα Πίνακα Σταθερών.
(9) Οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση των Φύλλων Απαντήσεων
a. Χρησιµοποιείστε ξεχωριστό Φύλλο Απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Την τελική (-ες) απάντηση (εις) για κάθε ερώτηση / µέρος ερώτησης πρέπει να γραφεί στο αντίστοιχο κουτάκι στο Φύλλο
Απαντήσεων (στο άνω µέρος του φύλλου). Μην παραλείψετε να γράψετε τον Κωδικό
Διαγωνιζόµενου και µην ξεχάσετε να αριθµήσετε κάθε σελίδα από τα Φύλλα Απαντήσεων (τα
Φύλλα είναι διπλής όψης).
b. Θα πρέπει να παρουσιάσετε την αναλυτική λύση στο λευκό κοµµάτι της σελίδας σε κάθε Φύλλο
Απαντήσεων. Αν είναι απαραίτητο, µπορείτε να ζητήσετε έξτρα λευκά φύλλα από τους επιτηρητές.
c. Χρησιµοποιείστε για κάθε ερώτηση άλλο καινούργιο Φύλλο Απαντήσεων.
d. Γράψτε τον κωδικό σας, τον αριθµό της ερώτησης και τον αριθµό της σελίδας στην ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
σελίδα κάθε νέας σελίδας. Στην ΠΙΣΩ σελίδα γράψτε µόνο τον κωδικό σας, και τον αριθµό της
σελίδας.
e. Κάθε γράφηµα να σχεδιαστεί σε ξεχωριστή σελίδα και πρέπει να βάλετε την αρίθµηση σύµφωνα
µε τις οδηγίες τις σχετικής ερώτησης.
f. Προσέξτε να έχετε συνεχή αρίθµηση στις σελίδες συµπεριλαµβανοµένων των σελίδων µε τα
γραφήµατα, δηλαδή, αν χρησιµοποιήσετε 20 φύλλα συνολικά για την εξέτασή σας (στα οποία
συµπεριλαµβάνονται τα Φύλλα Απαντήσεων και τα γραφήµατα), η αρίθµηση θα πρέπει να είναι
από το 1 έως το 40.
g. Στα Φύλλα Απαντήσεων γράψτε εντός των καθορισµένων πλαισίων.
h. Αν έχετε χρησιµοποιήσει πρόχειρα φύλλα για να κάνετε π.χ. υπολογισµούς ή πρόχειρη λύση, και
δεν θέλετε να βαθµολογηθεί, απλά βάλτε ένα µεγάλο Χ πάνω σε ό,τι γράψατε.
(10) Στο τέλος της εξέτασης
a. το Εξώφυλλο, συµπληρώστε µε ευκρίνεια πόσες σελίδες χρησιµοποιήσατε για κάθε ερώτηση.
b. Ελέγξτε για άλλη µια φορά ότι έχετε γράψει τον κωδικό σας σε όλες τις σελίδες.
c. Βάλτε το Εξώφυλλο, όλα τα Φύλλα Απαντήσεων, τα λευκά φύλλα, τα γραφήµατα και τα πρόχειρα
φύλλα µέσα στον φάκελο που σας δόθηκε. Αν επιθυµείτε, µπορείτε να κρατήσετε τα φύλλα µε τις
ερωτήσεις και το φύλλο µε τον Πίνακα Σταθερών.
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