ОФОРМЛЕННЯ.
– Увага! Для боротьби з друкуванням відповідей від імені фіктивних учасників
(а був такий прецедент, коли, вдрукувавши різні прізвища, 350 відповідей
наштампувала та надіслала одна людина), вводиться умова: кожний
індивідуальний учасник пише відповіді (тобто, умовно кажучи, 50 слів роботи)
власноруч, від руки (при цьому "шапку", коментарі можете й друкувати). Більше
того:
– Ті, хто відправлятиме роботи Інтернетом: оформляйте їх НЕ в останній версії
операційної
системи;
надсилайте
їх
обов'язково
у
вигляді
сканованих/сфотографованих аркушиків, та об'ємом, не більшим за 500
Кбайт/сторінка, в одному з форматів: JPG, GIF, PNG. Можливі, але не бажані –
BMP та TIF. Але:
Два попередні абзаци не стосуються тих учасників, які перераховані на
сторінці нашого сайту "Еліта". Для цих учасників немає обмежень ні в
написанні/друкуванні відповідей, ні щодо сканування аркушиків робіт.
До речі, "інтернетники": вам доцільно прописувати не стандартну тему
Вашого повідомлення на кшталт "50 слів" чи "Відповіді", а якусь свою,
оригінальну, і при звірці сповіщати її нам. Тоді ми значно швидше знайдемо Ваше
повідомлення.
– Відповідь на кожне запитання – це, найчастіше, перше слово (як правило,
якщо не вказано іншої умови, то українською мовою), символ чи число, яке ви
написали відразу після номера запитання. Якщо наводите якісь коментарі, то робіть
це лише після відповіді (а якщо Ваша відповідь вимушено виходить багатослівною,
то першим напишіть слово, яке, на Вашу думку, є найважливішим, найсуттєвішим).
З цим перегукуються й наступні три абзаци:
– Любителі безглуздої роботи! Попереджаємо: скільки дефініцій ви перепишете в аркуш із відповідями, автоматично стільки нулів отримаєте собі в залік.
Іншими словами: невже ви думаєте, що ми не знаємо змісту запитань?
– Про відповіді на кшталт: "5. Я думаю ..." або "35. Це - ...". За нашими
суворими правилами ми вважатимемо, що на ці запитання ви відповіли словами "я"
та "це".
– Якщо наступне не випливає з контексту, то, крім крапки після номера запитання, пропонуємо не ставити усілякі лапки, трикрапки тощо.
– Уважно вчитуйтеся в те, про що ми просимо написати. Бо якщо, скажімо, на
запитання "Прізвище режисера кінофільму "Земля" ви відповісте: "Олександр
Довженко", ми констатуватимемо, що в принципі ви міркували в "потрібному
напрямку", але вважатимемо цю відповідь неправильною.
– Щодо закордонних власних назв: оцінювання їхньої правильності буде
максимально лояльним. Тому, приміром, можна їх записувати українськими
літерами, але так, щоб вони читалися/вимовлялися якомога більш схоже до
оригіналу, наприклад: Мєндєлєєв, Сєргєй, Кішинеу ... .
– Індивідуальні учасники! Перед відповідями на запитання першого туру
зверху на аркушику після своїх обов'язкових прізвища та імені (увага! Те й те –
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лише в називному відмінку!) ще напишіть: 1) дату народження (це – для тих, кому
ще не виповнилося 18 років. Адже, як знаєте, для них є окрема номінація); 2) свою
повну адресу (поштовий індекс теж); а також: 3) професію, а для учнів (студентів)
– ваш навчальний заклад або вашу громадську організацію, його (її) адресу та
поштовий індекс; 4) дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання
(приміром: 21.12 – 03.01).
При цьому рекомендуємо глянути в архів заходу. Бо наголошуємо: які пункти
з перерахованого ви вкажете, те ми й уведемо в таблиці результатів.
– Групові учасники! Перед відповідями на запитання першого туру зверху на
аркушику обов'язково вкажіть умовну назву вашої групи (приміром: "9-А клас
школи №2 міста Х"; "Команда "Ой" ...), а також – повну адресу та дні початку
ознайомлення та завершення виконання завдання (наприклад: 21.12 – 03.01).
– Буде доречним, якщо Ви вкажете ще й контактний телефон чи (і) e-mail.
– На аркушиках з відповідями на другий тур можете писати лише
прізвище/ім'я (назву групи) та кількість днів, витрачених на виконання завдання.
– Для тих, хто надсилатиме відповіді звичайно поштою: для економії ви-трат
можете зібрати декілька відповідей учасників і відіслати їх в одному конверті.

2

