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Általános tudnivalók: Elméleti vizsga (30 pont)
Az elméleti feladatok megoldására 5 óra áll rendelkezésre. A vizsgán összesen 30 pont gyűjthető.

A vizsga előtt
• Nem nyithatod ki a feladatlapokat tartalmazó borítékot a vizsga kezdetét jelző hangjelzés előtt.

• A vizsga kezdetét és végét hangjelzéssel jelezzük. A versenyzőt minden órában tájékoztatjuk az
eltelt időről. Szintén jelezzük, ha már csak 15 perc van hátra a vizsga végéig.

A vizsga közben
• A kérdésekre adott válaszokat a megadott válaszlapokra kell írni. (A-val jelölve) A megfigyeléseket,
eredményeket a megfelelő táblázatokban, bekeretezett területeken, vagy a megadott diagramfe-
lületeken kell feltüntetni. Minden feladathoz biztosítunk üres munkalapokat a feladatok részletes
kidolgozásához. (W-vel jelölve) Mindig légy meggyőződve arról, hogy az adott feladatot a megfele-
lő feladatszámmal ellátott munkalapon dolgozod ki. (ellenőrizd a feladat számát a fejlécen) Ha írtál
valamit a munkalapra, amint nem szeretnél, ha az értékeléskor figyelembe vennének, a megfelelő
részt húzd át! Ne írjál a lapok hátoldalára!

• A válaszaid lehetőleg legyenek tömörek, lényegretörőek. Használj egyenleteket, logikai jeleket,
sematikus ábrákat, ahol csak lehet. Kerüld a hosszú mondatokat.

• A numerikus eredményeket a megfelelő számú értékes jeggyel kell megadni.

• A feladatok nem mindig épülnek egymásra, előfordulhat, hogy meg tudsz oldani egy későbbi fel-
adatot, anélkül, hogy a korábbiakat megoldottad volna.

• Az asztalodat nem hagyhatod el engedély nélkül. Ha segítségre van szükséged (innivalót kérsz, el-
romlott a számológéped, mosdóba kell menned, stb) értesítsd a csapatvezetőket a megadott zász-
lók felmutatásával. A három zászló jelentése: ’H2O’ : ivóvizet kérek! ’WC’ : mosdóba kell mennem.
’Help’ : minden más esetben. Ha szükséged van további munkalapokra, a ’Help’ zászlót használd!

A vizsga végén
• A vizsga végén azonnal le kell tenni a tollat.

• Minden feladatmegoldás esetén a következő sorrendben helyezd el a lapokat: Borítólap (C), Kérdé-
sek (Q), Válaszlapok (A), Munkalapok (W)

• Az egy feladathoz tartozó lapokat helyezd a feladathoz tartozó borítékba. A megmaradt borítékba
helyezd el az ’általános tudnivalókat’ (G), valamint a maradék üres lapokat. A vizsga helyszínéről
nem vihetsz el semmilyen papírt.

• Várj az asztalodnál, amíg a borítékokat összegyűjtik. Ha az összes borítékot összegyűjtötték, a szer-
vezők kikísérnek benneteket a vizsga helyszínéről. A tolltartót és az írószereket (1 toll, 1 ceruza, 1
radír) magaddal viheted. Magaddal viheted továbbá az innivalót és a számológépet is!


