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Navodila za reševanje teoretičnih nalog
Skupni čas reševanja nalog je 5 ur. Najprej reši naloge, ki se ti zdijo najlažje in prinašajo največ točk.
Natančno preberi navodila. Naloge niso težke. Zaupaj vase!
•
Naloge so sestavljene iz treh delov:
Vprašanja od 1 do 5

- vsako je vredno 10 točk - 10 x 5 = 50 točk

Vprašanja od 6 do 10

- vsako je vredno 20 točk - 20 x 5 = 100 točk

Vprašanja od 11 do 12 - vsako je vredno 50 točk - 50 x 2 = 100 točk
Skupaj = 250 točk
•

•
•
•
•
•
•

•

V kuverti boš našel:
• liste z vprašanji v slovenščini,
• liste z vprašanji v angleščini,
• tabelo konstant v slovenščini,
• tabelo konstant v angleščini,
• liste, kamor moraš vpisati rešitve in postopke reševanja (Summary Answersheets).
• list »Cover Sheet«, kamor vpišeš številke strani listov, kjer si reševal posamezno nalogo.
Za pisanje uporabi le črno ali modro pisalo. Za risanje grafov in skic lahko uporabiš svinčnike.
Točke se ne odštevajo (ne dobiš minus točk, če je odgovor napačen).
Če zapišeš le končni rezultat brez postopka reševanja, ti bomo odbili nekaj točk.
Če končni rezultat zapišeš z neprimernim številom decimalnih mest, z napačnimi enotami ali brez enot,
ti bomo odšteli nekaj točk.
Pri reševanju uporabi osnovne in astronomske konstante, ki so podane v priloženi Tabeli konstant.
Navodila za vpis odgovorov na liste Summary Answersheets
• Za vsako nalogo imaš svoj list (Summary Answersheet), kamor vpisuješ rešitve. Končni odgovor
za vsako vprašanje (oz. podvprašanje) zapiši v ustrezno okence na listu Summary Answersheet.
Svojo šifro tekmovalca in zaporedno številko strani lista zapiši na vsak Summary Answersheet.
• V prazen prostor na listu Summary Answersheet zapiši postopek reševanja. Če ti zmanjka prostora,
lahko zaprosiš za dodatne prazne liste. Ne pozabi zapisati šifre, številke naloge in zaporedne
številke strani tudi na dodatne liste.
• Rešitve za vsako nalogo zapiši na svoj list. Ne piši rešitev dveh različnih nalog na isti list.
• Svojo šifro tekmovalca, številko naloge in številko strani na SPREDNJO stran vsakega
praznega lista. Na ZADNJO stran vsakega lista zapiši svojo šifro in zaporedno številko strani.
• Številke strani morajo biti zaporedne. Primer: Če uporabiš 20 listov za vse naloge (vključno s
Summary Answersheets), morajo biti strani označene od 1 do 40.
• Piši le znotraj okenc.
• Če želiš, da se izbrani del postopka reševanja na listih ne oceni, ga prečrtaj.
Na koncu reševanja NE POZABI:
• Na listu Cover Sheet za vsako nalogo jasno zapiši številke listov, kjer si nalogo reševal.
• Preveri, da si svojo šifro tekmovalca zapisal na vse liste.
• Cover Sheet, vse Summary Answersheets, prazne liste in liste, kjer si poskušal z reševanjem
(konceptne liste) vstavi v kuverto. Liste z vprašanji in Tabelo konstant lahko obdržiš.

