Teori

Patruljeinformasjon
Hva er oppgaven
På teoriposten skal dere svare på 100 spørsmål i løpet av 60 minutt. For hvert spørsmål er det gitt 3
svaralternativ, hvorav det riktige / beste må være valgt for å få poeng. Hver riktig gir 0,5 poeng slik at
maksimal score på oppgaven blir 50. Det er kun lov å gi ett svar per spørsmål, halv- eller helgardering vil
gi null poeng. Patruljen skal levere besvarelsen på svarskjemaet (1 A4-side).
Utstyr utlevert på posten
 Oppgaveinstruks (dette arket)
 Spørsmålshefte (7 sider) – dette kan dere ta med dere hjem etterpå
 Svarskjema (1 side) – skal leveres inn

Postgjennomføring

1. Patruljene setter seg på området som er merket med nummer.
2. Så snart postansvarlig har gitt sine instruksjoner henter PF oppgaven oppe fra postansvarlig/dommer.
Patruljene kan starte med oppgaven når postansvarlig blåser i fløyta.
3. Oppgaven skal besvares på svarskjemaet, ved å sette kryss i ruten som tilsvarer det riktige svaralternativet. Det
er lov å kladde i spørsmålsheftet, men denne kladden vil ikke bli tatt hensyn til ved bedømming. Pass derfor på
at dere rekker å fylle inn svarskjemaet før tiden er ute.
4. Krysser dere feil i svarskjemaet, bruk enten viskelær (hvis mulig) eller gjør om feilkrysset til en fylt rute og sett i
stedet kryss der dere egentlig mente. Det må være åpenbart for dommerne hvilken rute som er ment som
svar, ellers vil det bli tolket som halvgardering og gi null poeng.
5. Hvis patruljen er klar til innlevering av oppgaven før tida er ute, reiser PF seg og leverer svarskjema til
nærmeste dommer.
6. Patruljen kan forlate plassen samlet når PF har levert patruljens svar og dommer har sagt det er greit. Gå stille
og rolig så dere ikke forstyrrer andre patruljer som fortsatt jobber.
7. Postansvarlig vil rope opp når det er 10, 5 og 1 minutt igjen, samt telle ned sekunder fra ti til null og blåse i
fløyta når tida er ute.
8. Når tida er ute, skal alle øyeblikkelig slutte å skrive på svarskjemaet, og PF skal reise seg med svarskjemaet i
venstre hand og holde det høyt til værs (så det skal være lett å se for dommerne at det ikke lenger jobbes med
oppgaven). PF skal stå slik, og resten av patruljen sitte, til svarskjemaet er samlet inn av dommer. Hvis PF
skulle ha en skade eller et handicap som gjør dette vanskelig, kan en annen i patruljen reise seg med skjemaet i
stedet. Hvis en patrulje fortsetter å jobbe etter at sluttsignalet har gått, kan den få ett poeng trekk per sekund.

Bedømming

1. Dommerne samler inn poengskjemaene og gir disse til postansvarlig.
2. Hver riktig avkrysning gir 0,5 poeng, slik at maksimal score på hele teorioppgaven blir 50.
3. Halv- eller helgardering gir 0 poeng (kun lov å velge ett alternativ per spørsmål).

Tid patruljene har til disposisjon

Patruljen har 1 time på å svare på de 100 spørsmålene.

Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt utover blyant/penn og viskelær.

