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Инструкции
Пълната продължителност на теоретичния тур е пет часа.
(2) Tеоретичният тур се състои от:
Задачи от 1 до 5 - 10 точки всяка - 10 x 5 = 50 точки
Задачи от 6 до 10 - 20 точки всяка - 20 x 5 = 100 точки
Задачи от 11 и 12 - 50 точки всяка - 50 x 2 = 100 точки
Общо = 250 точки
(3) Във Вашия плик Вие ще намерите
a. Текстовете на задачите, преведени на английски език
b. Текстовете на задачите, преведени на Вашия език
c. Таблица с константи на английски език
d. Taблица с константи на Вашия роден език
e. Бланка за отговори и решения за всяка задача (Summary answersheet)
f. Начална страница (Cover sheet)
(4) Моля, изплзвайите само син или черен химикал за писане. За чертане, можете да използвате
молив.
(5) Няма да бъдат отнемани точки за невярно или липсващо решение на нито една от задачите.
(6) Ще бъдат отнемани точки, ако отговорът на някоя задача е посочен, без подробно решение.
(7) Ще се отнемат точки, ако крайният отговор е записан с неправилен брой цифри или ако лиспва
мерна единица или тя е неправилна.
(8) Трябва да използвате стойностите на фундаменталните и астрономическите константи, които са
включени в таблицата, която Ви е предоставена.
(9) Инструкции, касаещи бланката за отговори и решения
a.Вие ще разполагате с отделна бланка за отговори (Summary answersheet) за всяка една задача.
Крайният отговор на всяка една задача трябва да записан в съотвеното поле в тази бланка.
Моля, запишете Вашия състезателен код и броя страници, използвани за решението на всяка
една задача, в заглавната страница.
b. От Вас се изисква да напишете подробно решение в предоставеното място. Ако е
необходимо, можете да поискате допълнителни листи (blank answersheets).
c.Моля, пишете решението на всяка задача на отделен лист!
d. Напишете Вашия състезателен код, номера на задачата и номера на страницата на
ПРЕДНАТА страна на всяка една страница за решения (blank answersheet). Напишете Вашия
състезателен код и номер на страницата на ОБРАТНАТА страна на всяка страница за
решения.
e.Номерата на страниците трябва да са последователни, т.е. ако Вие използвате 20 страници за
целия тур (включително и бланките за отговори (Summary Answersheets)), номерата на
страниците трябва да са от 1 до 20.
f. Моля, пишете само в очертаното поле!
g. Моля, зачертайте всичко, което сте написали, но не бихте искали да бъде оценявано.
(10) В края на тура:
a. Ясно запишете на началната страница (Cover sheet) номерата на странциите на които са
написани решенията на всяка задача.
b. Проверете дали сте написали Вашия състезателен код на всички страници!
c. Поставете: началната страница, всички бланки за отговори и решения, празните листи и
листите за чернова в плика. Можете да вземете със себе си текстовете на задачите и
таблицата с константи.
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