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masagutan ang mga katanungan na ipapasa sa mga kalahok sa pamamagitan ng google form 
sheet. Ang sampung paaralan na may pinakamataas na makukuhang marka sa unang round ang 
siyang magpapatuloy sa susunod. Ang huling round naman ay may tatlong (3) bahagi na binubuo 
ng madali, katamtaman, at mahirap na bahagi. Bawat isang bahagi ay bubuuin ng 10 katanungan. 

Para sa madaling bahagi , ang bawat tamang sagot ay bibigyan ng isang (1) puntos, habang 
tatlong 3 puntos naman ang ibibigay para sa katamtamang bahagi, at limang (5) puntos naman 
para sa mahirap na bahagi. 

3. Bibigyan lamang ang kalahok ng 5 segundo sa pagsasagot kapag ang hinihingi ng katanungan
ay titik lamang ng tamang sagot. Kapag naman pangalan ng tao, lugar, petsa, o iba pang katulad
na sagot ay 10 segundo. Samantala kung talagang mahaba ang sagot na hinihingi, maaaring mas

habaan pa sa sampung segundo ang oras na ibibigay sa pagsagot.

4. Inaasahan na ang bawat kalahok ay nakataas ang pen tel pen habang hindi nagsasagot.
Babasahin ng Quiz Master ang tanong ng dalawang ulit. Maaari lamang magsimulang magsulat
ng sagot ang mga kalahok kapag narinig na mula sa Quiz Master ang salitang "Padayon!" Kapag
nakarinig naman ng buzzer, hundyat ito na kailangan ng itaas ang sagutang papel. Ang mga
mahuhuli sa pagtataas ng kanilang papel ay hindi na kikilanin ang sagot at sa gayon ay hindi na
pupuntusan maging ito man ay tama.

5. Matapos pagsarna-samahin ang puntos mula sa tatlong bahagi ng second round ng tagisan, ang
grupo na makakakuha ng pinakamaataas na puntos ang idedeklarang kampeonato, habang ang
nakakuha naman ng pangalawang pinakamataas na puntos ang idedeklarang nagkamit ng
pangalawang puwesto, at ang sumunod na pinakamataas dito ang idedeklarang nakasungkit ng
ikatlong puwesto.

6. Sakaling magkaroon ng tie score para sa alinmang puwesto, magbibigay ng dagdag na tatlong
katanungan ang mga hurado para ma-break ang tie.

7. Kapag nawala kahit sandali sa virtual room ang mga kalahok bungsod ng internet connection
problem habang iniisa-isa ang pagtse-tsek sa mga sagot sa katanungan, hindi kikilanin o
bibigyang puntos ng mga hurado ang naging sagot ng mga kalahok na nawala ng panandalian
kahit na tama pa ito.

Ill. Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagsasagot 

I. Kapag pangalan ng tao ang hinihingi ng sagot, ibigay ang unang pangalan, apelyido, at name
suffix kung kinakailangan.

2. Kapag naman petsa ang hinhingi, siguraduhing naroon ang buwan, araw, at taon.

3. Kung pangalan ng lugar magbatay sa hinihingi ng tanong (e.g. bayan Jang, bayan na may
kasamang pangalan ng lalawigan, at iba pa).

4. Ang maling baybay na sagot ay ikokonsiderang mali.

5. Ang lahat ng mga sagot ay dapat na nakasulat ng hiwa-hiwalay at nasa malaking titik.






