
	  
	  

Tävlingsinstruktioner	  

Tid:	  10.00	  kommer	  ni	  att	  få	  tävlingsfrågorna.	  1300	  ska	  ni	  senast	  lämna	  in	  svaren	  till	  er	  funktionär.	  

Tillvägagångssätt:	  Ni	  kommer	  att	  få	  alla	  frågor	  i	  ett	  häfte	  och	  svarsblad	  till	  uppgifterna.	  Observera	  att	  ni	  
inte	  ska	  skriva	  någonting	  på	  frågebladen	  utan	  endast	  på	  svarsbladen!	  Ni	  får	  anteckna	  och	  klottra	  hur	  
mycket	  som	  helst	  på	  frågebladen	  men	  de	  kommer	  inte	  att	  granskas	  av	  rättarna.	  Skriv	  lagnamn,	  skola,	  
uppgiftsnummer	  och	  ifall	  svaret	  på	  en	  uppgift	  upptar	  mer	  än	  en	  sida	  ange	  också	  sidnummer	  på	  dem.	  

Plats:	  En	  funktionär	  kommer	  att	  ta	  med	  er	  till	  den	  plats	  där	  ni	  ska	  göra	  tävlingen	  och	  stanna	  med	  er	  
under	  tävlingstiden.	  Alla	  lagen	  kommer	  att	  vara	  utspridda	  på	  olika	  platser	  på	  universitetet.	  Det	  är	  
mycket	  möjligt	  att	  ni	  kommer	  att	  dela	  lokalen	  med	  ett	  annat	  lag,	  men	  det	  har	  hittills	  inte	  inneburit	  några	  
problem.	  

Föda:	  Frukt,	  kex,	  jos	  och	  vatten	  kommer	  att	  finnas	  tillgängligt	  för	  er.	  

Frågorna:	  Ni	  kommer	  att	  få	  sju	  frågor.	  

Poäng:	  Frågorna	  har	  olika	  antal	  maxpoäng.	  De	  som	  har	  högre	  antal	  poäng	  har	  vi	  bedömt	  som	  svårare	  än	  
de	  andra.	  	  Om	  en	  fråga	  har	  10	  som	  maxpoäng,	  innebär	  det	  att	  man	  kan	  få	  0,	  1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8,	  9	  eller	  
10	  poäng:	  även	  om	  man	  inte	  kan	  lösa	  hela	  frågan	  kan	  man	  alltså	  få	  poäng	  för	  hur	  man	  har	  resonerat.	  	  

Bedömning:	  Det	  är	  viktigt	  att	  ni	  visar	  hur	  ni	  har	  tänkt	  när	  ni	  löst	  frågorna!	  Skriv	  utförligt	  -‐	  för	  även	  om	  ni	  
har	  fel	  på	  det	  slutgiltiga	  svaret	  ni	  kommer	  fram	  till,	  kan	  ni	  få	  delpoäng	  på	  att	  ni	  har	  resonerat	  rätt	  
halvvägs.	  Rättningsgruppens	  bedömning	  är	  slutgiltig	  och	  kan	  inte	  överklagas.	  

Undringar:	  Era	  funktionärer	  finns	  till	  för	  att	  hjälpa	  er	  med	  praktiska	  saker	  -‐	  de	  har	  inte	  varit	  med	  och	  
skrivit	  tävlingsfrågorna.	  En	  mycket	  viktig	  del	  av	  tävlingen	  är	  att	  ni	  ska	  tolka	  era	  instruktioner	  korrekt:	  det	  
är	  alltså	  ingen	  idé	  att	  be	  funktionärerna	  eller	  tävlingsledningen	  att	  mer	  utförligt	  förklara	  vad	  en	  fråga	  
innebär.	  Är	  det	  någon	  fråga	  som	  ni	  inte	  känner	  att	  ni	  kan	  lösa	  -‐	  fundera	  på	  att	  låta	  den	  vara	  en	  av	  de	  två	  
som	  väljs	  bort.	  	  

Tips:	  Tänk	  på	  att	  ni	  kan	  dela	  upp	  arbetet:	  alla	  i	  laget	  behöver	  inte	  arbeta	  med	  samma	  fråga.	  Om	  ni	  har	  
svårt	  att	  tolka	  frågan	  (tänk	  på	  att	  lyckas	  tolka	  frågan	  rätt	  är	  en	  del	  av	  tävlingen!)	  så	  se	  till	  att	  flera	  
lagmedlemmar	  läser	  frågan	  och	  diskutera	  sedan	  igenom	  era	  olika	  tolkningar.	  	  

Hjälpmedel:	  Ni	  får	  inte	  fråga	  eller	  diskutera	  med	  andra	  lag	  eller	  andra	  personer	  på	  universitetet	  eller	  
utanför	  om	  frågorna	  eller	  frågerelaterade	  saker.	  Ni	  får	  inte	  använda	  er	  av	  hjälpmedel	  som	  böcker,	  
internet	  eller	  liknande.	  Med	  papper,	  penna,	  fantasi	  och	  era	  lagkamrater	  ska	  det	  här	  inte	  vara	  något	  
problem!	  

Lycka	  till!	  
Tävlingsledningen	  

	  


