
KETENTUAN BABAK PENYISIHAN 

OLIMPIADE SAINS TINGKAT SMP DAN SMA 

Seleksi olimpiade sains tingkat SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat menggunakan 

sistem Online, dimana peserta dapat mengakses dan mengerjakan soal tanpa harus 

datang ke lokasi olimpiade. Peserta dapat mengerjakan soal dalam waktu yang telah 

ditentukan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Soal babak penyisihan via online hanya dapat diakses oleh peserta pada hari

Minggu, tanggal 14 Oktober 2018, mulai pukul 00.00 sampai 23.59 WIB (24

jam) di alamat : www.iik.ac.id/onlinetest

2. Setiap peserta olimpiade harus sudah menerima dan mengetahui user name dan

password yang telah dikirimkan melalui sms/ email oleh panitia olimpiade.

3. Soal penyisihan akan langsung ditampilkan setelah peserta melakukan

registrasi dengan memasukkan user name dan password.

4. Saat melakukan login, maka hitungan waktu akan dimulai, dan peserta harus

menyelesaikan soal sampai tuntas.

5. Jika terjadi error (misal listrik padam/koneksi internet terputus), peserta masih

dapat mengakses soal olimpiade setelah koneksi internet tersambung dan atau

listrik menyala kembali hingga batas maksimal seperti yang dijelaskan poin 1.

6. Soal babak penyisihan online merupakan jenis soal multiple choice (pilihan

ganda) yang terdiri dari 100 soal dengan waktu pengerjaan 100 menit.

7. Jawaban benar berbobot 1 (satu), jawaban salah/tidak diisi berbobot 0 (nol).

8. Soal akan ditampilkan dalam layar komputer sebanyak 5 soal yang dikerjakan

selama 5 menit. Jadi tiap 1 soal dikerjakan selama 1 menit.

Keterangan :

 Jika dalam waktu 5 menit hanya bisa mengerjakan kurang dari 5 soal,

maka soal yang tak terjawab dinilai nol dan tidak dapat dijawab di

kesempatan lain.

 Jika Anda menjawab 5 soal sebelum 5 menit, maka sisa waktu tidak

akan tersimpan dan tidak bisa digunakan untuk tambahan waktu.

9. Di luar jadwal yang ditentukan peserta tidak dapat mengakses dan dianggap

mengundurkan diri dari olimpiade.



10. Peserta yang dinyatakan lolos ke babak berikutnya akan diumumkan pada

tanggal 16 Oktober 2018, pukul 12.00 WIB di :

Website : www.diesnatalisiik.com

Instagram : @diesnatalis.iikbw
11. Peserta yang lolos diwajibkan datang ke kampus IIK Bhakti Wiyata Kediri

pada tanggal 20 Oktober 2018 untuk mengikuti babak final. (Ketentuan babak

final akan diinfokan lebih lanjut).

12. Bagi peserta yang belum dinyatakan lolos, diharapkan dapat datang pada

tanggal 20 Oktober 2018 untuk mengambil souvenir serta ikut memeriahkan

Dies Natalis IIK ke 33 di Graha IIK Lantai 4 Jl. K.H. Wahid Hasyim No.65,

Kediri.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : 

Ophy : 0813 3604 5508

http://www.diesnatalisiik.com/



