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Instrukcje dla uczestnika
(1) Całkowity czas tej części zawodów to cztery godziny.
(2) Część ta składa się z:
Zadań 1 do 3 – każde za 50 punktów: 50 x 3 = 150 punktów.
(3) Wewnątrz koperty znajdziesz:
a. Arkusze z zadaniami w języku angielskim
b. Arkusze z zadaniami w języku ojczystym (jeśli dostarczono :) ).
c. Tablicę stałych w języku angielskim.
d. Tablicę stałych w języku ojczystym (jeśli dostarczono :) ).
e. Zestaw Kart Odpowiedzi.
f. Okładkę.
(4) Do pisania używaj wyłącznie niebieskiego lub czarnego długopisu (pióra). Do rysunków możesz użyć
ołówka. Wykresy muszą być narysowane wyłącznie ołówkiem.
(5) Nie ma punktów ujemnych.
(6) Cześć punktów zostanie odjęta jeśli ostateczna odpowiedź zostanie podana bez wystarczającego
uzasadnienia
(7) Cześć punktów zostanie odjęta jeśli ostateczna odpowiedź będzie miała niewłaściwą ilość miejsc
znaczących lub niewłaściwe jednostki.
(8) Potrzebne wartości podstawowych stałych powinny być zaczerpnięte z dostarczonej Ci Tablicy Stałych.
(9) Instrukcje dotyczące korzystania z Karty Odpowiedzi:
a. Dla każdego pytania otrzymałeś oddzielną Kartę Odpowiedzi. Ostateczna odpowiedź na
zadanie/każdą z części zadania musi zostać wpisana w odpowiadające miejsce (ramkę) na
Zbiorczej Karcie Odpowiedzi. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer uczestnika oraz numer
strony na każdej ze Zbiorczych Kart Odpowiedzi.
b. Powinieneś także pokazać szczegółowe rozwiązanie na pustej przestrzeni Zbiorczej Karty
Odpowiedzi. Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz poprosić nadzorujących o dodatkowe czyste
kartki .
c. Użyj oddzielnych czystych kartek dla każdej odpowiedzi.
d. Wpisz swój numer uczestnika, numer zadania I numer strony na PRZODZIE każdej z czystych
kartek. Wpisz swój numer uczestnika oraz numer strony na TYLE każdej z czystych kartek.
e. Każdy rysunek musi być ponumerowany zgodnie z instrukcjami w odpowiadającym mu pytaniu.
f. Numery stron (włączając rysunki) powinny być ciągłe. N.p., jeśli użyłeś 20 kartek na całe pytanie
(włączając Zbiorczą Kartę Odpowiedzi), numery stron powinny przebiegać od 1 do 40.
g. Pisz wyłącznie w wyznaczonej ramce.
h. Przekreśl wyraźnie część pracy która ma nie podlegać ocenie.
(10) Na końcu tej części zawodów
a. Wpisz czytelnie na okładce numery stron rozwiązań każdego z zadań.
b. Sprawdź czy wpisałeś swój kod uczestnika na każdej ze stron.
c. Włóż okładkę, wszystkie Zbiorcze Karty Odpowiedzi, czyste kartki, oraz brudnopisy do koperty.
Możesz zatrzymać treści zadań oraz tablice stałych.

