БОНУСИ ТА ШТРАФИ.
– За уточнюючі пояснення, а також за їхню ретельність можете отримати
додаткові 0,2–4 бали. Не лінуйтеся! Це буде важливим, скажімо, й тоді, коли у Вас
є хоча б найменший сумнів в однозначності якоїсь відповіді.
У кожному з наступних чотирьох абзаців, які стосуються лише бонусів, з
деяких причин є анаграмні частини тексту, які будуть розшифровані орієнтовно
через років зі 100 (а, може, й швидше, якщо побачимо, що потрібно нараховувати
всі ці бали всім). Не намагайтеся розшифрувати їх (до речі, їхній зміст знає лише
єдина людина в світі – голова оргкомітету. І ці умови введені лише за його
ініціативою). А краще (легше) – то після завершення чергового заходу подивіться,
чи ви маєте додаткові бали, чи мають їх учасники з категорії "Кращі р оботи",
проаналізуйте деінде підказки оргкомітету – і спробуйте здогадатися, чому й за що.
1. – Оргкомітету неприємно те, що ми готуємо завдання для вас місяцями, а
дехто пише, що витратив на пошук відповідей ... годину/другу. Тому, хоча це й
нелогічно, але учасник отримує ще символічні заохочувальні бали: по 0,1 за
5аавввввгддддееежзиииииіііійкклмнннннннннооооооооооопппппрсттууфххчччш
шюяя,.
2. – Учасник отримує заохочувальні 0,5 за аааааадзиикклнннннннопрсстушяь.
3. – Учасник отримує ще заохочувальні 0,5 за ааагдзікккмнноооопрррстуууя.
4*. – За ааабввгдддеезииииийклмннннноооооопррсттттущюяяь(,)* учасник
отримує заохочувальні 0,5.
* –цю анаграму ми розшифрували в 2013 році, не чекаючи ста років. Бо люди
масово продовжують нехтувати багато чим цивілізованим, зокрема й п. 4. І це – не
зважаючи на те, що ми весь час безрезультатно закликали: дивіться оприлюднені
кращі роботи, аналізуйте клітинки таблиць, порівнюйте зі своїми роботами,
шукайте відмінності ... . А це коробить нас, організаторів, як ніщо інше. Тож
анаграма стовпчика "Е" (а це – "етика") була такою:
– дотримання етики листування (добрий день, з повагою тощо).
До речі, щодо п. 4: а) ці нюанси етики повинні бути написані учасником
власноруч на аркушику з відповідями, а не, скажімо, людиною, яка відправляла
відповіді Інтернетом; б) це розповсюджується й на інші листи до оргкомітету від
учасників (чи від захисників їхніх інтересів); в) якщо з якоїсь причини учасник
надсилає за добу декілька листів, то в наступних, починаючи з другого листа,
допускається спрощення умов етики листування.
– Враховуючи гнітючу багаторічну статистику, а саме: що більшість учасників
нашого заходу чомусь ігнорує виконання практичних завдань, тобто те, що будьяке запитання, навіть елементарне типу: "Візьміть у руки …", "Виміряйте ...",
традиційно виявляється найважчим, у цьому заході кожне із двох практичних
запитань (а це № 1 і № 26) оцінюватиметься поп'ятеренно.
– На жаль, в Україні з кожним днем фатально втрачається кількість
прихильників гасла "Людина людині друг". Тож, ураховуючи хибні акценти, коли
дехто активно декларує "закони": "людина людині – вовк", "греби під себе", а також
щоб агітувати вас працювати самостійно та щоб обмежити спроби без-думного
випитування варіантів відповідей у друзів, учителів, уводиться ще й така умова:
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– Якщо до декількох запитань (не обов'язково до всіх, див. нижче) учасники (в
тому числі й різні групи) дадуть практично однаковий набір НЕправильних
відповідей та пояснень, тобто якщо є підозра на так званий плагіат, то ці роботи
ніяк не відзначатимуться. Плагіат фіксуватиметься за таким логіч-ним чітким
життєвим критерієм: один збіг неправильного – це випадковість, два збіги – це
підозра, три збіги – це закономірність. Тож: роботи вважатимуться плагіатними,
якщо в учасників будуть або три спільні однакові НЕправильні відповіді або три
спільні НЕправильні пояснення до них.
– Учасник штрафується (як правило, від 0,1 до 1 балу):
а) за відповіді, написані не в порядку зростання номерів (тобто якщо деякі
відповіді переставлені місцями або викинуті), чи написані не одна під одною. Тож
якщо на певне запитання немає відповіді, то все одно напишіть номер за-питання,
після якого або ставте прочерк, або взагалі нічого не пишіть. Ця вимога потрібна
нам для зручнішого уведення в комп'ютер інформації, отриманої від тисяч
учасників;
б) за надсилання відповідей, написаних нерозбірливим почерком або (і) на
неохайному (скажімо, з нерівними краями) аркуші. У випадку б) оргкомітет
залишає за собою право взагалі не розглядати відповіді. Бо дехто з учасників писав
відповіді таким почерком, що доводилося використовувати лупу та графологічну
експертизу, і то не завжди ефективно, та надсилав їх майже на, вибачте, туалетному
папері;
в) (тим учасникам, які відправили відповіді Інтернетом) – за перевищення
об'єму кожного зісканованого аркушика значно більше за 500 Кбайт (за кожні зайві
100 Кбайт – штраф у 0,1 балу). Еліти цей абзац не стосується.
– Штрафується на 10 балів індивідуальний учасник (крім еліти), який надіслав
надруковані (не написані від руки) відповіді (увага! Мова тут – лише про 50 сліввідповідей. Тобто, приміром, "шапку" та пояснення можете друкувати).
– Якщо якась відповідь буде відрізнятися від правильної на один знак
(скажімо, Ви припустилися орфографічної помилки, чи поставили зайві лапки …),
то за це Вам буде автоматично зараховано лише 0,5 відповіді. Відповідь, яка буде
різнитися від правильної хоча б на два знаки, буде вважатися неправильною.
– Нечітко написана літера трактується не на користь учасника.
– (увага!) Якщо від однієї групи учасників (критерієм, одна це чи різні групи,
буде їхня назва) або від одного учасника надійде декілька варіантів відповідей, то
в залік їй (йому) піде НАЙГІРШИЙ варіант відповідей.
– За кожний повний чи неповний позалімітний день запізнення надсилання
відповіді нараховується штраф у 0,5 балу.
– Враховуючи те, що з року в рік значна частина учасників (узимку 2012 року
– аж до неймовірних 70%!) уперто "наступає на одні й ті самі граблі", потрапляючи
до групи плагіату, і що ніяк не виправляють ситуації наші волання (а це –
розсилання нами сотень констатуючих такі факти листів!), ми, оргкомітет,
спробуємо більше не робити такої марної "просвітницької" роботи, і практично
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припиняємо усіляке листування з учасниками. Відповідаємо лише на стримані
толерантні листи, офіційно оформлені та надіслані від юридичних осіб.
– Оргкомітет залишає за собою право взагалі не розглядати роботу, якщо
побачить, що кількість правильних відповідей там така, яка ніяк не може
претендувати в потрапляння до першої сотні. Більше того:
– Починаючи з зими 2013 року, в підсумкових таблицях на сайті (та й у
відзнаках) перераховуються лише ті учасники, які увійшли до списку найкращих.
Бо навіщо ми будемо "на весь світ" оприлюднювати плагіатників чи слабаків?
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