Втората македонска олимпијада по природни науки (ПМФ, Скопје, 22.8.2018)
Втор селекционен натпревар за 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018)
Габороне, Боцвана 2 ‐ 11 декември 2018 година

ПРОГРАМА
9.10 ‐ 9.40

Пристигнување на натпреварувачите

9.40 ‐ 9.45

Заедничка фотографија пред факултeтот

9.45 ‐ 9.55

Сместување на натпреварувачите во просторија (амфитеатар проф. д‐р Ордан Печијаре)

9.55 ‐ 10.00

Секој натпреварувач добива тетратка со прикачен коверт и листови со задачи

10.00 ‐ 13.00

Натпревар (180 минути)

13.00 ‐ 14.00*

Прегледување на тестовите

14.00 ‐ 14.30*

Соопштување на првични резултати (само бодови според шифра)

14.30 ‐ 15.00*

Примање на приговори

15.15*

Објавување на листа со конечни резултати, тим за олимпијада и резервен тим.

15.30*

Свечено доделување на сертификати за натпреварувачите и менторите

15.45*

Состанок со учениците од тимот и резервниот тим и родители/ментори.

Забелешка: Интервалите и термините се променливи во зависност од работата на Комисијата.
ДФРМ, СХТМ, МБД
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ВОДИЧ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ










Пред почеток на натпреварот
Бидете на местото на одржување на натпреварот, најмалку 30 минути пред почеток на натпреварот.
На тетратката и на ковертот ја запишувате само вашата шифра и одделение/година (VIII, IX, I).
Вашата шифра да содржи најмногу 8 знаци (букви и бројки), буквите испишани на кирилично писмо.
На ливчето што е во ковертот ги запишувате сите податоци, ливчето го враќате во ковертот и истиот го затворате.
На ливчето пишувајте читко со печатни букви. Овие податоци се потребни за Вашите сертификати и сертификатите на
менторот/менторите. Ментори се лица (наставници, родители и сл.) кои Ве подготвувале меѓу првиот и вториот селекционен
натпревар.
Поднесување на приговор
Доколку сметате дека треба да поднесете приговор, проучете ги решенијата на задачите кои после 13.00 часот ќе бидат објавени
на видно место.
На ливчето за приговори ги запишувате потребните податоци (шифра, одд./год., задача/задачи за која се приговара и кратко
објаснување за причината за приговарање) и истото го ставате во кутијата за приговори.
Приговори со непотполни информации не се разгледуваат.
За неосновани приговори не се доделуваат бодови.
Ви посакуваме успех
ДФРМ, СХТМ, МБД

