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Általános útmutató a kísérleti fordulóhoz
Akísérleti forduló 5 órás, két különállómérésből áll ésmindegyik 10pontot ér. A fordulót az elsőméréssel
kezdd, azután foglalkozz a másodikkal. Mielőtt elkezded a méréseket, olvasd el figyelmesen a mérések
elején megadott utasításokat.

Az asztalodon az első méréshez szükséges eszközöket találod meg (beleértve azt is, ami az asztalon lévő
dobozban van). Amásodikméréshez szükséges eszközök az asztalod alatt lévő, másik dobozban vannak.
A mérés befejeztével tedd vissza az eszközöket a megfelelő dobozba, ahogyan azt megkaptad kivéve a
2. feladatban használt víztartályt (hiszen az vízzel van tele).

A forduló kezdetére és végére hangjelzés figyelmeztet. Tilos a feladatokat tartalmazó borítékokat vagy
a dobozokat kinyitni a verseny kezdetét jelző hang megszólalása előtt. Az eltelt időt óránként közlik,
valamint szólnak a verseny vége előtt 15 perccel is (mielőtt a végső hangjelzés megszólal).

A verseny közben

• Csak a rendelkezésre bocsátott tollat használd!

• Válaszaidat az arra szánt válaszlapokon add meg. Megfigyeléseidet és az adatokat az arra alkal-
mas (A-val jelölt) válaszlapon amegfelelő táblázatokba, szövegdobozokba vagy grafikonokba írd be.
Mindegyik méréshez további üres (W-vel jelölt) munkalapok állnak rendelkezésre a részletes kidol-
gozáshoz. További milliméterpapírokat az (A-val jelölt) válaszlapok végén találsz. Mindig győződj
meg arról, hogy az éppen aktuális feladatnakmegfelelő munkalapot használod (a fejlécen tu-
dod ellenőrizni a feladat számát). Ha bármi olyat írtál a lapra, amit nem akarsz, hogy értékeljenek,
húzd át. Minden lapnak csak az elülső oldalát használd.

• Törekedj a tömör válaszokra: használj egyenleteket, logikai műveleteket és vázlatos rajzokat a gon-
dolataid illusztrálására, amikor lehetséges. Kerüld a hosszú mondatokat.

• Megfelelő számú értékes jegyeket használj, amikor számszerű eredményt adsz meg, és amikor
szükséges, végezz hibaszámítást. A mérési pontok vagy a mérés megismétlésének a megfelelő
számát neked kell meghatározni, kivéve ha erre konkrét utasítás van.

• Előfordulhat, hogy egy későbbi feladatrészt az előtte lévő részek megoldása nélkül is meg lehet
oldani.

• Tilos a munkaasztalodat engedély nélkül elhagyni. Ha bármi segítségre van szükséged, jelezd egy
segítőnek amellékelt zászlók egyikével (”WC”, ha amosdóba kell menned, ”H2O”, ha vízre van szük-
séged vagy ”Help!”, ha papír kell vagy ha bármi más probléma van).

A forduló végén

• A forduló befejeztével azonnal le kell tenned a tollat.

• Minden feladat esetén a következő sorrendben rendezd el a megfelelő lapokat: borítólap (C) a leg-
tetején, majd a feladatlapok (Q), a válaszlapok (A) és végül a munkalapok (W) az üres és az extra (Z)
lapokkal együtt.

• Egy feladatnak megfelelő összes lapot tedd ugyanabba a borítékba. Győződj meg róla, hogy a
kódszámod (student code) látható mindegyik boríték átlátszó ablakán. Tedd a lapokat tartalmazó
borítékokat ezzel az általános útmutatóval együtt a nagy borítékba. Tilos bármilyen lapot kivinni a
verseny helyszínéről.

• Hagyd az íróeszközödet az asztalon.

• Mindkét mérés eszközeit tedd vissza a megfelelő dobozba, ahogyan azt megkaptad, kivéve a 2.
feladatban használt víztartályt (hiszen az vízzel van tele).

• Várj az asztalodnál, amíg a borítékokat össze nem gyűjtik. A verseny helyszínéről ki fognak kísérni.


