Instrukcja do rozwiązywania testu
Eliminacje szkolne konkursu pt. „W świecie finansów V” odbywają się 29 lutego 2016r.,
rozpoczęcie o godz. 9.00. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut. Odliczanie czasu
rozpoczyna się od momentu zakończenia czytania instrukcji. Podczas zawodów uczniowie
mogą korzystać z prostego kalkulatora.
Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zawodnik może być
zdyskwalifikowany na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub niespełnienia
podstawowych kryteriów formalnych. Zabronione jest w szczególności:
•
•
•
•
•
•

Korzystanie podczas zawodów z telefonu komórkowego lub innego urządzenia
telekomunikacyjnego
Korzystanie z książek, notatek czy ściąg
Odpisywanie czy porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami podczas pisania testu
Zamienianie miejsca przez zawodnika podczas pisania testu
Rozwiązywanie testu ołówkiem
Używanie korektora

Test składa się z 30 pytań, w tym od nr 1 do nr 15 są pytania o stopniu łatwiejszych i od nr 16
do nr 30 są pytania o stopniu trudniejszych. W pytaniach 1-14 oraz 16-29 należy wybrać
jedną najlepszą odpowiedź i zaznaczyć ją niebieskim lub czarnym długopisem lub piórem
poprzez otoczenie jej kółkiem lub zaznaczenie X. Pytania 15 i 30 są otwarte - należy dokonać
stosownych obliczeń i napisać odpowiedź w wyznaczonym miejscu. W przypadku tych
pytań uczeń podczas rozwiązywania może dokonywać skreśleń i poprawek. W pyt.15.punkty
zostaną przyznane tylko wtedy, jeśli uczeń umieści obliczenia i poda prawidłową odpowiedź
(podanie prawidłowej odpowiedzi bez obliczeń nie będzie punktowane).W pyt.30 punkty
zostaną przyznane następująco: za narysowanie obu wykresów i opisanie osi 1 pkt,
zamalowanie pola nadwyżki 0.5 pkt, wskazanie ceny równowagi 0.5 pkt (razem 2 pkt).
Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie łatwiejsze zawodnik otrzymuje +1 punkt,
za wskazanie lub napisanie nieprawidłowej odpowiedzi zawodnik otrzymuje – 0,5
punktu(ujemna punktacja nie dotyczy pytania 15). Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na
pytanie trudniejsze zawodnik otrzymuje +2 punkty, za wskazanie lub napisanie
nieprawidłowej odpowiedzi zawodnik otrzymuje –1 punkt(ujemna punktacja nie dotyczy
pytania 30).Za brak odpowiedzi zawodnik zawsze otrzymuje 0 punktów. Maksymalnie
można uzyskać 45 punktów.
Wszystkie poprawki oraz zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi w pytaniach
jednokrotnego wyboru traktowane są jak odpowiedzi błędne. W pyt.15 i 30 można skreślać.
Życzymy powodzenia!
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