
Критерії оцінювання 
Тренувальні збори з лінгвістики. 

Перша особиста олімпіада   



1. Тука́нґ-бесі 

Правила (12 балів): 

 Словник іменників та займенників: +2 бали (за помилку в кожному слові знімається по ба-
лу). 

 Словник дієслів: +2 бали (за помилку в кожному слові знімається по балу). 
 Осібні префікси: +2 бали (за помилку в кожному префіксі знімається по балу). 
 Загальна будова речення: +4 бали. 
 Пояснення до -‘e: +2 бали. 

Відповіді (8 балів): 

 Речення 7: +2 бали (за кожну помилку знімається по балу). 
 Речення 8 та 9: по +3 бали (за кожну помилку знімається по балу). 

  



2. Унуа 

Правила (8 балів): 

 Словник іменників: +1 бал за бездоганний словник. 
 Словник числівників: +1 бал за бездоганний словник (можливо, без вказаної форми raru). 
 Словник займенників: +1 бал за бездоганний словник. 
 Утворення форми множини займенників: +1 бал. 
 Стандартний порядок слів: +2 бали. 
 Виняток: +2 бали. 

Відповіді (12 балів): 

 Завдання 1: +5 балів за правильно виконане завдання (за помилку в перекладі одного ви-
разу знімається по балу). 

 Завдання 2 та 3: по +1 балу за кожну бездоганну відповідь. 

  



3. Манамська мова 

Правила (12 балів): 

 Значення слів: по +2 бали за кожне. 
 Структура речення: +2 бали. 
 Порядок слів у складному відносному  розташуванні: +2 бали. 

Відповіді (8 балів): 

 Завдання 1: +2 бали (або +1 бал, якщо правильно вказано будинки трьох острів’ян). 
 Завдання 2: по +2 бали за кожне правильне речення. 

  



4. Яка 

Правила (12 балів): 

 Коли закінчення містить e, а коли i: +4 бали (або +3 бали, якщо не вказано, що об’єднує зву-
ки e та o). 

 При суфіксі з i прикінцеве l переходить у d: +1 бал. 
 Коли закінчення містить n, а коли ні: +4 бали (або +3 бали, якщо не вказано, що об’єднує 

звуки m та n). 
 l і d є варіантами одного звука: +3 бали. 

Відповіді (8 балів): 

 Завдання 1: по +1 балу за кожну правильну відповідь. 
 Завдання 2: +1 бал, якщо наведено правильну відповідь з посиланням на аналогічність ві-

домим прикладам на -la або на міркування про фонему з l і d. 

  



5. Гуарані ́

Правила (12 балів): 

 Словник повних форм: +1 бал. 
 Словник коротких форм: +1 бал. 
 Числівники від 6 до 9: +2 бали. 
 Числівники від 11 до 19: +2 бали. 
 Цілі десятки: +2 бали. 
 «Складені» числа: +1 бал. 
 Назви місяців: +1 бал. 
 Назви днів тижня: +2 бали. 

Відповіді (8 балів): 

 Завдання 1 та 2: по +1 балу за кожну правильну відповідь. 
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