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Vispārīgie norādījumi: Teorētiskā kārta (30 punkti)
Teorētiskā kārta ilgst 5 stundas un tā ir 30 punktus vērta.

Pirms teorētiskās kārtas sākuma
• Jūs nedrīkstat atvērt aploksnes ar uzdevumiem pirms skaņas signāla, kas norāda par teorētiskās
kārtas sākšanos.

• Teorētiskās kārtas sākums un beigas tiks norādītas ar skaņas signālu. Katru stundu tiks izziņots, cik
laika ir pagājis, kā arī tiks paziņots, kad būs palikušas 15 minūtes līdz pārbaudījuma beigām (pirms
beigu skaņas signāla).

Jāievēro pārbaudījuma laikā
• Atbilžu pierakstīšanai jāizmanto atbilžu lapas. Novērojumu rezultātu pierakstīšanai un attēlošanai
jāizmanto tamparedzētās tabulas, ailes un grafikus atbilstošajā atbilžu lapā (apzīmēta ar A). Katram
uzdevumam ir paredzētas papildus tukšas darba lapas, lai veiktu aprēķinus un paskaidrotu atbilžu
iegūšanu (apzīmēta ar W). Pārliecinies, ka izmanto uzdevuma numuram atbilstošas darba lapas
(pārbaudi uzdevuma numuru lapas augšdaļā). Ja tu esi uzrakstījis kaut ko uz lapas, ko nevēlies, lai
to vērtē, tad pārvelc atbilstošajai daļai krustu. Izmanto tikai vienu lapas pusi (priekšpusi).

• Raksti atbildes kodolīgi: izmanto vienādojumus, loģiskos operatorus un zīmējumus, lai paskaidrotu
savu domu gājienu, kad vien iespējams. Centies nelietot garus teikumus.

• Skaitliskajās atbildēs lieto piemērotu zīmīgo ciparu skaitu.

• Daudzas uzdevumu daļas var risināt neatkarīgi no iepriekšējām.

• Tu nedrīksti pamest darba vietu bez atļaujas. Ja tev ir nepieciešama palīdzība (jāpiepilda ūdens
pudele, saplīsis kalkulators, jāaiziet uz tualeti, u.tml.), pievērs palīgu uzmanību, paceļot vienu no trīs
karodziņiem : ”H2O”, lai uzpildītu ūdens pudeli, ”WC”, ja tev vajag uz tualeti, vai ”Help!” (Palīgā) visos
pārējos gadījumos. Ja tev ir nepieciešamas papildus darba lapas, lūdzu, pacel karodziņu ”Help!”
(Palīgā).

Teorētiskās kārtas beigās
• Pēc beigu signāla tev nekavējoties jāpārtrauc rakstīt.

• Katram uzdevumam sakārto lapas sekojošā secībā: titullapa (C), jautājumu lapas (Q), atbilžu lapas
(W).

• Ievieto visas viena uzdevuma lapas tam atbilstošajā aploksnē. Vispārējos norādījumus (G) ievieto
atlikušajā atsevišķajā aploksnē. Iesniedz arī tukšās lapas. Tu nedrīksti iznest ārā no telpas nevienu
lapu.

• Gaidi pie sava galda līdz tiek savāktas tavas aploksnes. Kad visas aploksne būs savāktas, tad tavs
palīgs tevi pavadīs līdz izejai. Ņem līdzi savu rakstāmpiederumu somu un rakstāmpiederumus (1
pildspalva, 1 zīmulis, 1 lineāls, 1 dzēšgumija/zīmuļu asinātājs), kā arī kalkulatoru. Ņem līdzi savu
ūdens pudeli.


