Ronde Analisis Data
Halaman 1 dari 1

Instruksi
1. Durasi total dari ronde ini adalah 4 jam.
2. Dalam ronde ini, terdapat 3 soal dengan nilai masing-masing 50 poin.
3. Di dalam amplop, terdapat:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Lembar soal dalam Bahasa Inggris.
Lembar soal dalam Bahasa Indonesia.
Tabel konstanta dalam Bahasa Inggris.
Tabel konstanta dalam Bahasa Indonesia.
Satu set lembar jawab.
Lembar sampul (cover).

4. Gunakan pena hitam atau biru untuk menulis. Untuk gambar, kamu dapat meggunakan pensil. Grafik
harus digambar hanya menggunakan pensil.
5. Nilai dapat dikurangi jika jawaban akhir diberikan tanpai penjelasan (solusi detil).
6. Nilai dapat dikurangi jika jawaban akhir ditulis dengan angka penting yang tidak sesuai, tidak dilengkapi
satuah, atau menggunakan satuan yang tidak tepat.
7. Nilai konstanta fundamental dan astronomis harus mengacu pada Tabel Konstanta yang diberikan.
8. Penggunaan lembar jawab
(a) Terdapat Lembar Jawab tersendiri untuk setiap soal. Jawaban akhir untuk setiap soal / bagian soal
harus ditulis pada kotak yang sesuai di Lembar Jawab. Tulis kode peserta dan nomor halaman pada
setiap Lembar Jawab.
(b) Kamu harus menyertakan penjelasan (solusi detil) pada ruang yang ada pada setiap lembar jawab.
Bila diperlukan, kamu dapat meminta lembar jawab tambahan pada pengawas.
(c) Untuk setiap soal, gunakan lembar jawab terpisah.
(d) Tuliskan kode peserta, nomor soal dan nomor halaman pada halaman FRONT setiap lembar jawab.
Tuliskan kode peserta pada halaman BACK lembar jawab.
(e) Setiap lembar grafik harus diberi nomor sesuai instruksi soal.
(f) Nomor halaman termasuk lembar grafik harus berurutan, misalnya jika kamu menggunakan 20
lembar jawab, maka nomor halaman adalah 1 hingga 40.
(g) Hanya tuliskan jawaban pada area dalam kotak.
(h) Untuk coretan yang tidak ingin dinilai, beri tanda silang halaman tersebut dan tuliskan ROUGH di
sebelah kanan atas.
9. Pada akhir ronde
(a) Pada lembar sampul, tuliskan dengan jelas nomor halaman untuk setiap soal.
(b) Pastikan kamu telah menulis kode peserta di setiap halaman.
(c) Masukkan lembar sampul, lembar jawab, dan kertas coretan ke dalam amplop. Kamu dapat membawa lembar soal dan tabel Tabel Konstanta.

