Հրահանգներ մասնակիցներին
(1) Աշխատանքի կատարման ընդհանուր տևողությունը հինգ ժամ է։
(2) Աշխատանքը կազմված է․
Հարց 1 - ից 5
10 միավոր յուրաքանչյուրը
Հարց 6 -ից 10
20 միավոր յուրաքանչյուրը
Հարց 11-ից 13
50 միավոր յուրաքանչյուրը
Ամբողջը՝ = 250 միավոր, որը բազմապատկելով գործակցով, կլինի 300
(3) Ծրարի ներսում դուք կգտնեք
a. Հարցերի անգլերեն տարբերակը
b. Հարցերի հայերեն ու ռուսերեն տարբերակները
c. Հաստատունների աղյուսակը
d. Summary Answersheet - ները
e. Cover Sheet – ը
(4) Գրելու համար օգտագործել միայն սև կամ կապույտ գրիչ։ Գծագրերի համար կարող եք
օգտագործել մատիտ։
(5) Որոշ պատասխաններ կիջեցվեն, եթե չլինեն մանրամասն լուծումները։
(6) Որոշ պատասխաններ կիջեցվեն, եթե վերջնական պատասխանները ունենան ոչ ճշգրիտ թվեր
կամ ստորակետից հետո թվերի ոչ ճիշտ քանակ, գրված չլինի չափողականություն կամ գրվի
սխալ չափողականություն։
(7) Հիմնական կամ աստղագիտական միավորների անհրաժեշտ հաստատունները վերցրեք Ձեզ
տրված հաստատունների աղյուսակներից։
(8) Հրահանգներ պատասխանների թերթիկների օգտագործման համար
a. Յուրաքանչյուր հարցի լուծումների համար տրված են առանձին թերթիկներ։ Ամեն հարցի
վերջնական պատասխանը(ները) / հարցի յուրաքանչյուր մասը պետք է գրվի Summary
Answersheet -ի համապատասխան աղյուսակում։ Գրեք Ձեր մասնակցի կոդը և էջի համարը
Summary Answersheet -ի յուրաքանչյուր էջում։
b. Դուք պետք է նաև գրեք մանրամասն լուծումները Summary Answersheet -ում։ Եթե
անհրաժեշտ լինի, դուք կարող եք խնդրել լրացուցիչ թերթեր (Blank answersheet) ևս։
c. Օգտագործե՛ք յուրաքանչյուր հարցի համար առանձին թերթեր։
d. Գրեք Ձեր մասնակցի կոդը, հարցի համարը, էջի համարը յուրաքանչյուր թերթիկի Առջևի և
Ետևի կողմում։
e. Էջի համարները պետք է լինեն շարունակական, այսինքն, եթե դուք օգտագործել եք 40 էջ
լրիվ աշխատանքի համար (ներառյալ Summary Answersheet-ը), էջի համարները պետք է
լինեն 1-ից 40։
f. Գրեք միայն ուղղանկյուններում։
g. Ձեր արած սևագրի համար, եթե չեք ուզում գնահատվել, վերևի մասում պարզ գրեք ROUGH
և վրան խաչով ջնջեք։
(9) Աշխատանքի ավարտից հետո
a. Cover Sheet-ի վրա պարզ գրեք յուրաքանչյուր հարցի համար էջի համարները։
b. Ստուգեք, որ գրած լինեք Ձեր մասնակցի կոդը բոլոր էջերի վրա։
c. Դրեք Cover Sheet-ը, բոլոր Summary Answersheet և Blank answersheet -երը, թերթերը
և սևագրերը ծրարի մեջ։ Կարող եք հարցերի թերթիկը և հաստատունների
աղյուսակը պահել ձեզ։

