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Κυριακή 11 Απριλίου 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Οι Διαγωνιζόμενοι να φέρουν μαζί τους στην αίθουσα εξέτασης το έντυπο με τα στοιχεία
συμμετοχής τους. Όλα τους τα στοιχεία βρίσκονται στις λίστες που έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ.
2. Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στο Εξεταστικό Κέντρο 30 λεπτά νωρίτερα
και στην αίθουσα εξέτασης 20 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης.
3. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους μαθητές Γ΄ έως Στ΄ τάξης Δημοτικού κατά τη
διακίνησή τους προς και από τις αίθουσες εξέτασης. Όταν εισέλθουν στην αίθουσα και
καθίσουν στο θρανίο μπορούν να αφαιρέσουν τη μάσκα τους. (συστήνεται η χρήση της
μάσκας και εντός της αίθουσας εξέτασης)
4. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους διαγωνιζόμενους του Γυμνασίου και Λυκείου
εντός και εκτός των αιθουσών εξέτασης.
5. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στο εξεταστικό
κέντρο αρνητική διάγνωση τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test), για να μπορέσουν να
παρακαθίσουν την εξέταση.
6. Θα γίνεται θερμομέτρηση των μαθητών κατά την είσοδό τους στο Εξεταστικό Κέντρο.
7. Οι διαγωνιζόμενοι θα εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο χωρίς τη συνοδεία των γονιών και θα
καθοδηγούνται στις αίθουσες από τους οργανωτές.
8. Οι γονείς θα περιμένουν εκτός του σχολικού χώρου/εξεταστικού κέντρου.
9. Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους πέννα χρώματος μαύρου ή μπλε για τη
συμπλήρωση του φύλλου απαντήσεων.
10. Απαγορεύεται η ανταλλαγή οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ μαθητών/μαθητριών.
11. Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.
12. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια του διαγωνισμού (Εάν
ο διαγωνιζόμενος φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να το απενεργοποιήσει και να το
παραδώσει στους επιτηρητές κατά την είσοδό του στην αίθουσα εξέτασης).
13. Η ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ.
14. Συμπληρώστε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων επιλέγοντας μόνο μια απάντηση για κάθε ερώτηση.

15. Η συμπλήρωση γίνετε μαυρίζοντας το αντίστοιχο κυκλάκι.
16. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
17. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα.
18. Για καμία απάντηση η βαθμολογία είναι 0.
19. Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερα από ένα κυκλάκια θεωρείται λανθασμένη.
20. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε σημάδι ή σβήσιμο καθιστά την απάντηση
λανθασμένη.
21. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις.
22. Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά
της εξέτασης αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές.

