
 

 

2021 İZMİR BİLİM OLİMPİYATLARI 

2. AŞAMA SINAVI 

 

1. 2021 İzmir Bilim Olimpiyatları 2. Aşama Sınavı 25 Eylül 2021 Cumartesi günü 

saat 10:30’da İzmir Atatürk Lisesinde yüz yüze yapılacaktır. Sınav süresi tüm 

alanlar için 75 dakika olacaktır. 

2. Sınav için pandemi nedeniyle öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecektir. Kendi 

kurşun kalem ve silginizi getirmeniz gerekmektedir. Kitapçıklarda soruları çözmek 

için boşluklar olacaktır. Ayrıca karalama kağıdı getirmeyiniz.   

3. Sınava yalnızca 1. aşamada başarılı olan öğrenciler (2. aşama kampındaki devam 

devamsızlığına bakılmaksızın) katılabilecektir. 

4. Sınav giriş belgelerini 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren 

https://izmir.meb.gov.tr/olimpiyat adresinden kendi kullanıcınız ile girerek 

alabileceksiniz. Sınav günü sınav giriş belgenizi ve kimlik belgenizi yanınızda 

bulundurmayı unutmayın.  

5. Sınav binasına girişler saat 10:00 da HES KODU kontrol edilerek yapılacaktır. 

HES KODUNUZU yanınızda bulundurmayı unutmayın. 

6. Sınav ile ilgili pandemi vb. resmî belgeli olarak mazereti olan öğrenciler 22 Eylül 

2021 tarihine kadar ekte bulunan dilekçeyi doldurup (varsa resmi mazeret belgelerini 

de ekleyerek) izmirolimpiyat@gmail.com adresine eposta atmaları gerekmektedir. 

Bu durumdaki öğrenciler ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Olimpiyatları 

Komisyonu mazeretin kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili karar alacak ve kendilerine 

bilgilendirme yapılacaktır. 

https://izmir.meb.gov.tr/olimpiyat
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7. Sınav soruları ve konuları ile ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur: 

a. Tüm alanlarda sınav soruları 1. Aşama sınavının konuları (1. Aşama 

kılavuzuna BURADAN ulaşabilirsiniz) ile 2. Aşama kampında anlatılan 

konulardan olacaktır. 

b. İlkokul kademesinde 10 Matematik, 4 Bilişim ve 6 Fen Bilimleri alanında 

çoktan seçmeli 20 soru olacaktır. 

c. Matematik alanında tüm kademeler (her kademe kendi kitapçığı ve kendi 

soruları olacak şekilde) için 20 çoktan seçmeli soru olacaktır. 

d. Bilgisayar alanında tüm kademeler (her kademe kendi kitapçığı ve kendi 

soruları olacak şekilde) için 8 Matematik ve 12 Bilgisayar olacak şekilde 20 

çoktan seçmeli soru olacaktır. 

e. Fen bilimleri alanında tüm kademeler (her kademe kendi kitapçığı ve kendi 

soruları olacak şekilde) için 12 çoktan seçmeli ve 4 açık uçlu (klasik) soru 

olacaktır. 

f. Sorular farklı zorluklarda ve buna göre farklı puanlarda olacak olup, soru 

puanları sınav kitapçığında belirtilecektir. 

8. Tüm sorularınız için izmirolimpiyat@gmail.com adresine (lütfen öğrenci 

bilgilerinizi de yazın) eposta atabilirsiniz.  
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İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 İzmir Bilim Olimpiyatları 2. Aşama sınavına 25 Eylül 2021 Cumartesi gününde 

…………………………………….…………….…………….…………….…………….…

………….…………….…………….……………. nedeniyle velisi olduğum 

………………………………………. isimli öğrenci katılamayacaktır. Mazeret gerekçe 

belgem ektedir.  

 Gereğini arz ederim. 

 

         Tarih: 

Veli Adı Soyadı 

         Veli İmza 

 

 Öğrenci Adı Soyadı:  

 Öğrenci TC Kimlik No: 

Veli Cep Telefonu: 

   

 

 

 

 

 

 

Not: Mazereti olan öğrenciler bu belgenin çıktısını alıp dolduracak ve mazeret belgesiyle 

birlikte izmirolimpiyat@gmail.com adresine eposta atacaktır. 
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