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Dalyvių instrukcijos
(1) Šio egzamino trukmė – penkios valandos.

(2) Šį egzaminą sudaro
1–5 klausimai – kiekvienas iš jų vertinamas po 10 taškų; viso 10 x 5 = 50 taškų;
6–10 klausimai – kiekvienas iš jų vertinamas po 20 taškų; viso 20 x 5 = 100 taškų;
11 ir 12 klausimai – kiekvienas iš jų vertinamas po 50 taškų; viso 50 x 2 = 100 taškų;
Iš viso = 250 taškų.
(3) Voke jūs rasite
a. Egzamino klausimus anglų kalba.
b. Egzamino klausimus lietuvių kalba.
c. Konstantų lentelę anglų kalba.
d. Konstantų lentelę lietuvių kalba.
e. Glaustų atsakymų lapų (Summary Answersheets) komplektą.
f. Viršelio lapą.
(4) Rašykite tik juodai arba mėlynai rašančiu rašikliu. Brėžinius galite daryti su pieštuku.
(5) Neigiamų vertinimų nėra.
(6) Įvertinimas bus sumažintas, jei galutinis atsakymas bus pateiktas be detalaus sprendimo.
(7) Įvertinimas bus sumažintas, jei galutiniame atsakyme bus užrašytas netinkamas reikšminių
skaitmenų skaičius, nebus užrašyti arba bus neteisingai užrašyti matavimo vienetai.
(8) Reikalingos fundamentinių ir astronominių konstantų vertės turi būti paimtos iš jums pateiktos
konstantų lentelės.
(9) Atsakymo lapų naudojimo instrukcijos
a. Kiekvienam klausimui skirtas atskiras glausto atsakymo lapas (Summary Answersheet).
Galutinis atsakymas į kiekvieną klausimą ar jo dalį turi būti įrašytas į atitinkamą langelį
glausto atsakymo lape. Ant kiekvieno glausto atsakymo lapo užrašykite savo dalyvio
(contestant) kodą ir puslapio numerį.
b. Detalų sprendimą turite užrašyti glausto atsakymo lapo tuščiame plote. Jei jūsų sprendimas
netelpa duotame lape, galite stebėtojų paprašyti papildomų tuščių lapų.
c. Kiekvienam klausimui naudokite atskirą tuščią lapą.
d. Ant kiekvieno tuščio lapo PRIEKINĖS pusės užrašykite savo dalyvio kodą, klausimo
numerį ir puslapio numerį. Ant kiekvieno tuščio lapo UŽPAKALINĖS pusės užrašykite
savo dalyvio kodą ir puslapio numerį.
e. Lapų numeracija turi būti ištisinė, t.y., pvz., jei jūs visam egzaminui panaudojote 20 lapų
(įskaitant glaustų atsakymų lapus), tai puslapių numeriai turi prasidėti 1 ir baigtis 40.
f. Rašykite tik apibrėžtame lapo plote.
g. Tą darbo dalį, kuriosjūs nenoritepateikti vertinimui, tiesiog perbraukite.
(10) Egzamino pabaigoje
a. Viršelio lape (Cover Sheet) aiškiai surašykite kiekvieno klausimo puslapių numerius.
b. Patikrinkite, ar užrašėte savo dalyvio kodą ant visų puslapių.
c. Sudėkite į voką viršelio lapą, visus glaustų atsakymų lapus, tuščius lapus ir juodraščius.
Egzamino klausimų lapus ir konstantų lentelę galite pasilikti sau.

