Observational Examination (OP)
Examination

Page 1 of 1

Hướng dẫn
A.

Nội qui phòng thi
(1) Thời gian làm bài là 30 phút.
(2) Sau khi thí sinh ngồi vào vị trí được qui định cho mình bên trong nhà chiếu hình, thí sinh
sẽ có 5 phút để đọc tất cả các câu hỏi. Nhà chiếu hình sẽ bắt đầu chiếu sau thời gian này.
Thí sinh sẽ có 5 phút để làm quen với bầu trời được chiếu.
(3) Một bảng viết, một đèn pin và bút được để sẵn tại chỗ ngồi của thí sinh. Dùng bút để ghi
các câu trả lời lên các bản đồ được cho (Bản đồ số 1 và Bản đồ số 2). Các câu trả lời được
viết bằng cách khác sẽ không được chấm.
(4) Thí sinh có thể đứng dậy và quay xung quanh tại chỗ ngồi trong quá trình thi. Tuy nhiên
thí sinh không được phép ra khỏi vị trí.
(5) Thí sinh cần giữ im lặng tuyệt đối trong quá trình thi.
(6) Sau khi kết thúc phần thi, để bảng viết, đèn pin và bút lại vị trí ban đầu. Gấp bản đồ và cất
vào phong bì, sau đó nộp lại cho các tình nguyện viên.

B.

Qui định về bài thi
(1) Phiếu trả lời là một tờ giấy A4 có bản đồ bầu trời được in trên cả hai mặt (bản đồ số 1 và
số 2). Thí sinh cần ghi rõ số báo danh trong ô tương ứng trên cả hai mặt của phiếu trả lời.
(2) Để ghi câu trả lời, thí sinh đánh dấu “+” tại vị trí phù hợp trên bản đồ và viết bên cạnh mã
số của câu trả lời tương ứng với câu hỏi.
(3) Một chút sai lệch về vị trí có thể được châm trước và sẽ bị trừ điểm tương ứng.
(4) Thời điểm bắt đầu của mỗi câu hỏi sẽ được thông báo. Đồng thời, mã số tương ứng sẽ
được chiếu trên màn hình. Do vậy thí sinh cần hết sức chú ý.

