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Általános útmutató az elméleti fordulóhoz
Az elméleti forduló 5 órás és összesen 30 pontot ér.

A forduló kezdetére és végére hangjelzés figyelmeztet. Tilos a feladatokat tartalmazó borítékot kinyitni a
verseny kezdetét jelző hangmegszólalása 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!

• A végleges válaszokhoz az (A-val jelölt) válaszlapok, a részletesmegoldásokhoz az üres (W-vel jelölt)
munkalapok állnak rendelkezésre. Mindig győződj meg arról, hogy az éppen aktuális feladat-
nak megfelelő munkalapot használod (a fejlécen tudod ellenőrizni a feladat számát). Ha bármi
olyat írtál a lapra, amit nemakarsz, 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.

• 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. Az üres lapokat is add le. Győ-
ződj 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 bár-
milyen lapot kivinni a verseny helyszínéről.

• Hagyd az íróeszközödet az asztalon.

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


