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Instrucțiuni pentru elevi
Timp de lucru de 4 ore
(2) Examinarea constă în:
Întrebări de la 1 la 3
(1)

- 50 puncte fiecare - 50 x 3 = 150 puncte

În interiorul plicului vei găsi:
a. Întrebările în limba engleză
b. Întrebările traduse în limba română.
c. Tabel de constante în limba engleză
d. Un set de foi de răspuns
e. Foaie copertă unde veți pune foile de răspuns. (Cover Sheet)
(4) Pentru redactarea lucrării folosiți pix albastru sau negru. Pentru figuri poți folosi creionul. Graficele vor
fi trasate numai cu creionul.
(5) Nu se depunctează răspunsurile greșite.
(6) Unele punctaje vor diminuate dacă răspunsul final este dat fără a fi detaliată soluția.
(7) Unele punctaje vor fi diminuate dacă răspunsul final nu are numărul semnificativ de zecimale, fără
unități de măsură sau acestea sunt greșite.
(8) Valorile necesare pentru constantele fundamentale și astronomice trebuie luate din Tabelul de constante
pe care l-ați primit.
(9) Instrucțiuni privind folosirea foilor de răspuns
a. Pentru fiecare întrebare este alocată o foaie de răspuns. Răspunsurile finale pentru fiecare
întrebare/parte a întrebării trebuie scrise în căsuța corespunzătoare de pe foaia de răspuns. Scrie
codul de participant și numărul paginii pe fiecare foaie de răspuns.
b. Trebuie să dai soluțiile detaliate în spațiile libere de pe fiecare foaie de răspuns. Dacă este necesar
poți cere de la supraveghetor foi albe de răspuns.
c. Folosește foi albe separate pentru fiecare întrebare.
d. Scrie codul de participant, numărul întrebării și numărul paginii pe fața fiecărei foi albe utilizată.
Scrie codul de participant și numărul paginii pe spatele fiecărei foi albe pe care scrii rezolvările.
e. Fiecare grafic trebuie numerotat exact cum se indică în textul întrebării.
f. Numerotarea paginilor incluzând foile cu grafice trebuie să fie continuă, de exemplu, dacă folosești
20 de foi pentru întreaga probă (incluzând foile de răspuns), numărul de pagini trebuie să fie de la 1
la 20.
g. Scrie doar în interiorul căsuței dedicate.
h. Pentru ciorne folosiți foi albe, după utilizarea ciornei tăiaț-o cu un X, care să acopere întreaga
suprafață a foii. De asemenea dacă ai greșit pe foaia de răspuns și nu vrei să fie evaluat taie cu un X
mare.
(10) La sfârșitul probei
a. Pe pagina copertă scrie numărul de pagini scrise pentru fiecare răspuns.
b. Verifică dacă ți-ai scris codul participantului pe fiecare pagină.
c. Introdu în plic: pagina copertă, toate foile de răspuns, toate foile albe și ciornele. Poți păstra foaia
cu întrebări și tabelul cu constante.
(3)

