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Versenyzői útmutató
(1) Az adatelemzési forduló teljes hossza 4 óra.
(2) A forduló értékelése a következőképpen alakul:
1-3 feladatok egyenként 50 pont → 50 x 3 = 150 pont
(3) A borítékodban a következőket találod:
a. Feladatlap angolul
b. Feladatlap magyarul
c. Konstanstáblázat angolul
d. Konstanstáblázat magyarul
e. Egy adag Összesítő Válaszlap
f. Borítólap
(4) Válaszaidban csak fekete vagy kék tollat használj! Ábrákhoz használhatsz ceruzát is. A grafikonokat
csak ceruzával ábrázold!
(5) Mínusz pontot nem adunk.
(6) A végeredmény részletes indoklás nélküli közlése pontlevonással jár.
(7) A végeredmény nem megfelelő számú értékes jegyig történő megadása, mértékegység feltüntetésének
elmulasztása, vagy helytelen mértékegység feltüntetése szintén pontlevonással jár.
(8) A szükséges konstansoknak a mellékelt Konstanstáblázatban szereplő értékeit használd!
(9) Útmutató a válaszlapok használatáról:
a. Minden kérdéshez kaptál egy Összesítő Válaszlapot. Minden kérdésre/részkérdésre adott
végleges választ fel kell tüntetni az Összesítő Válaszlap megfelelő rubrikájában. Ne felejtsd el
feltüntetni a versenyzői kódodat és az oldalszámot minden Összesítő Válaszlapon.
b. A részletes megoldást az Összesítő Válaszlapokon található üres területekre írd. Ha szükséges,
kérhetsz további üres lapokat a vizsgabiztosoktól.
c. Minden kérdésre adott választ külön lapra írj.
d. Minden üres lap ELEJÉRE írd fel a versenyzői kódodat, a kérdés számát, és az oldalszámot.
Minden üres lap HÁTULJÁRA írd fel a versenyzői kódodat, és az oldalszámot.
e. Minden, grafikont tartalmazó lapot az adott feladatnál közölt információknak megfelelően
számozz!
f. Az oldalszámozásnak folyamatosak kell lennie, azaz ha például 20 lapot használsz az egész
fordulóra (az Összesítő Válaszlapokkal együtt), akkor az oldalszámoknak 1-től 40-ig kell
terjednie.
g. Csak a bekeretezett részen belülre írj!
h. Azokon a lapokon, amelyeket nem szeretnél kiértékeltetni, húzd át az oldalt egy kereszttel.
(10)

A forduló végén
a. A Borítólapon egyértelműen tüntesd fel a különböző kérdésekhez tartozó oldalszámokat.
b. Ellenőrizd, hogy minden oldalra felírtad a versenyzői kódodat!
c. Helyezd a Borítólapot, minden Összesítő Válaszlapot, az üres lapokat és piszkozati lapokat a
borítékba! A feladatlapot és a Konstanstáblázatot megtarthatod.

