Format recomandat al întrebării:
Întrebarea 1
În întrebare au fost făcute înlocuiri / Întrebare cu imagini / Remarcă pentru prezentator.
Textul întrebării: nunc semper ullamcorper diam quis fringilla. Nulla tristique enim ac quam viverra, quis
molestie enim condimentum. In tortor velit, luctus at purus vel, dictum convallis est. Nunc ut feugiat diam. Sed
et blandit velit, venenatis aliquet eros. Vestibulum dolor ipsum, eleifend eu tortor non, facilisis hendrerit nisl.
Sed fermentum eu lectus non dapibus?
Răspuns:
Răspuns
Se acceptă: Alte răspunsuri, echivalente cu răspunsul oficial, care vor fi acceptate. Câmp opțional.
Comentariu: Comentariul trebuie să dea toate informațiile adiționale, necesare pentru a putea răspunde
corect, cum ar fi înlocuirile neanunțate sau evenimente la care se face aluzie.
Sursa:
În mod obligatoriu, sursa sau sursele care conțin toată informația menționată în textul întrebării.
Autor:
Numele și prenumele autorului, echipa

Alte recomandări:
1. Vă rugăm să nu folosiți întrebări traduse din baza rusească, db.chgk.info, aceasta favorizează echipele care
pur și simplu știu întrebările. În cazul în care totuși, din lipsă de întrebări, decideți să traduceți una sau mai
multe întrebări, indicați autorul corect (din bază) și sursa - db.chgk.info.
2. Textul întrebării trebuie să fie clar și concis. Încercați să excludeți, pe cât posibil, informațiile irelevante
pentru luarea întrebării.
3. Răspunsul la întrebare trebuie să fie scurt și unic. Încercați să evitați întrebări cu forma interogativă de ce?
pentru ce? sau cu ce scop?, dacă ele nu au mecanisme de îngustare a răspunsului.
4. În mod obligatoriu, folosiți diacritice. Dacă nu sunteți siguri de ortografierea unui cuvânt sau existența lui în
limba română, verificați în DEX.
5. Folosiți ortografierea originală sau transliterată a numelor proprii, în special nume de persoane. Astfel, dintro sursă din limba rusă, nu traduceți nume precum Nițșe, verificați (de exemplu, în wikipedia în limba rusă și
apoi în engleză) cum se scrie acest nume, în acest caz - Nietzsche. Pentru numele neobișnuite greu de
pronunțat, dați indicații fonetice.
6. Totuși, multe nume geografice au echivalente în limba română (astfel, va fi Germania în loc de
Deutschland, Nisa în loc de Nice), vă rugăm să le folosiți pe acestea.
7. Nu scrieți prenumele prescurtat pentru persoane mai puțin cunoscute (de exemplu, G. Mistral; scrieți
Gabriela Mistral).
8. Este absolut necesar să indicați sursa în care se regăsește informația originală.
9. Conform regulamentului, este obligatoriu ca echipele din Ligi să trimită întrebările cel târziu în ziua de joi a
săptămânii etapei, până la ora 14. Pentru a simplifica procesul de redactare, nu se recomandă expedierea
întregului pachet în ultimul moment, ci, în cazul în care o parte din întrebări sunt deja gata - acestea să fie
expediate în pachete mai mici.
10. Nu scrieți întrebări prea specifice. Pachetele sunt jucate în câteva orașe concomitent, deci nu se
recomandă întrebări care necesită cunoștințe despre un eveniment local mai puțin cunoscut (despre Chișinău,
despre numele unei echipe, etc.)
11. Încercați să testați întrebările, astfel încât să se reducă riscul contestațiilor.
Pentru mai multe sfaturi referitor la scrierea întrebărilor, apelați la Manualul de Jocuri Intelectuale
Vol.1.

