Georg Mohr-Konkurrencen 12. januar 2021
Kære Georg Mohr-deltager
Georg Mohr-Konkurrencen afholdes i år virtuelt da skolerne er lukkede, og for at du kan
deltage, skal du bekræfte til din kontaktlærer at du har læst dette brev grundigt, og at du ikke
vil dele Georg Mohr-opgaverne med andre før klokken 17.00 d. 12. januar 2021.
Når du afleverer din besvarelse, skal du vedlægge blanketten på næste side underskrevet.
Inden konkurrencen:
a) Inden konkurrencen skal du sørge for at du kan scanne din besvarelse og sende den
som en samlet pdf til din kontaktlærer. Der findes mange apps til smartphones der kan
dette. Sørg for at du har helt styr på det inden konkurrencen.
Sådan foregår konkurrencen:
b) Du får opgaverne tilsendt af din konktaktlærer 9.00 tirsdag d. 12. januar 2021.
c) Du skal under hele konkurrencen være videoovervåget af din kontaktlærer, dvs. du
skal sidde foran et kamera fx på din computer. Det er kun tilladt at forlade kameraet
ved toiletbesøg, dvs. du skal have alt hvad du skal bruge undervejs som fx mad og
drikke. Hvordan overvågningen i praksis foregår, fortæller din kontaktlærer dig på
forhånd.
d) Du må ikke bruge andre hjælpemidler end skrive- og tegneredskaber. Du skal derfor
sidde ved et ryddet bord hvor der ikke er adgang til andet end blankt papir,
skriveredskaber, blanketten du skal underskrive, og mad og drikke. Og så selvfølgelig
computer som kun må bruges til at se opgaveformuleringen og til kameraovervågning.
Aflevering af besvarelsen:
e) Senest 13.00 skal du sende din besvarelse og en underskrevet version af blanketten
(evt. håndskrevet hvis du ikke har mulighed for at printe) på næste side til din
kontaktlærer som en pdf-fil. Her må du gerne bruge fx smartphone hvis det er sådan
du nemmest scanner.
f) Pdf-filen skal navngives med dit gymnasies navn og dit eget navn, som fx ''Georgs
Gymnasium - Alma Bertha Hansen.pdf''.
g) Besvarelsen er først endeligt godkendt, når din kontaktlærer har skrevet tilbage at din
fil er godkendt.
Vi håber du får nogle gode og udfordrende timer med årets opgavesæt.
Opgaver og løsninger offentliggøres på Georg Mohr-Konkurrencens hjemmeside klokken 17
tirsdag d. 12. januar.
Husk med det samme at sende besked til din kontaktlærer hvor der står:
”Jeg bekræfter at jeg har læst deltagerbrevet grundigt, og at jeg ikke vil dele Georg Mohropgaverne med andre før klokken 17.00 d. 12. januar 2021.”
Dette er et krav for at deltage.
Mange hilsener
Georg Mohr-Konkurrencen

Georg Mohr-Konkurrencen 12. januar 2021

Deltagerblanket
Gymnasium: _________________________________
Navn: _________________________________________

Jeg bekræfter at jeg har lavet denne besvarelse uden andre hjælpemidler end tegne- og
skriveredskaber.
Jeg bekræfter yderligere at jeg ikke har kommunikeret med andre under konkurrencen, og at
jeg ikke vil dele opgaverne med nogen før 17.00 tirsdag d. 12. januar.

Underskrift: ___________________________________________________________________

