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PERATURAN KONTES 

THAILAND 1ST ELEMENTARY MATHEMATICS INTERNATIONAL 

CONTEST-TEMIC 

 
 

 

 

1. Individual tes berisi 15 soal, dengan waktu 90 menit. 

2. Jawaban benar untuk setiap soal diberi skor 1 (satu). 

3. Skor terbesar adalah 15. 

4. Hanya jawaban akhir yang diminta, tidak perlu ditulis cara pengerjaannya. 

5. Untuk soal yang jawabannya lebih dari satu, peserta harus menuliskan semua jawabannya. 

Jawaban secara keseluruhan diberi skor 1. 

6. Peserta harus menuliskan nama, nama team, dan Negara pada lembar jawaban. Lembar jawaban 

harus dikembalikan ke panitia TEMIC sebelum peserta meninggalkan ruangan, baik sebelum atau 

setelah waktu habis. 

7. Setiap peserta akan memperoleh dua lembar kertas kosong dan boleh meminta lebih kepada 

panitia TEMIC. Lembar jawaban dan kertas coretan harus dikembalikan ke panitia TEMIC 

sebelum meninggalkan ruangan. 

8. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan tes, kecuali setelah tes berjalan 30 menit. 

9. Dilarang menggunakan kalkulator dan alat-alat Bantu sejenis. Hanya bolpoin, pensil, penghapus, 

dan tip-ex yang diperbolehkan. 

10. Jika ada pertanyaan tentang tes, peserta hanya boleh bertanya kepada petugas dari panitia TEMIC 

saja. 

 

 

 

1. Tes untuk tim berisi 10 soal, dengan waktu 60 menit. 

2. Jawaban benar untuk setiap soal diberi skor 1 (satu). 

3. Skor terbesar adalah 10. 

4. Hanya jawaban akhir yang diminta, tidak perlu ditulis cara mengerjakannya. 

5. Untuk soal yang jawabannya lebih dari satu, peserta harus menuliskan semua jawabannya. 

Jawaban secara keseluruhan diberi skor 1. 

Kontes tim dibagi menjadi dua bagian: 

Individual Contest 

Team Contest 
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Bagian I 

1) Bagian pertama berisi 8 soal. 

2) Lima menit pertama digunakan untuk memnagi soal kepada sesama anggota tim. Peserta 

tidak boleh mendiskusikan kemungkinan jawaban dari soal-soal tersebut. 

3) Setelah soal dibagikan kepada anggota, soal tidak bisa saling ditukarkan. 

4) Empat puluh menit sisanya digunakan untuk mengerjakan soal. 

 

      Bagian II 

1) Bagian kedua berisi 2 soal. 

2) Soal dikerjakan secara berkelompok dengan waktu 15 menit. 

          

6. Soal dan jawaban untuk setiap item harus pada halaman  yang sama. Setiap peserta harus 

menuliskan nama dan negara pada setiap halaman. 

7. Setiap peserta akan memperoleh beberapa lembar kertas kosong untuk bekerja dan boleh meminta 

lebih jika diperlukan. Semua kertas soal dan kertas coretan harus dikembalikan ke panitia TEMIC 

setelah tes dinyatakan selesai. 

8. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan tes, kecuali setelah tes berjalan 30 menit. 

9. Dilarang menggunakan segala bentuk alat hitung ke dalam ruangan. Hanya bolpoin, pensil, 

penghapus, dan tip-ex yang diperbolehkan. 

10. Jika ada pertanyaan tentang tes, peserta hanya boleh bertanya kepada petugas saja. 

 


