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Баджо   (молодші та старші класи) 

Правила (8 балів): 

¾ З пояснень випливає, який порядок слів мають словосполучення, що містять чис-
лівник, іменник та займенник: +2 бали. 

¾ З пояснень випливає, який порядок слів мають словосполучення, що містять чис-
лівник, іменник та прикметник: +2 бали. 

¾ З пояснень випливає, який порядок слів мають словосполучення, що містять імен-
ник, займенник та прикметник: +2 бали. 

¾ Подано повні словники іменників та прикметників: +1 бал. 
¾ Подано повні словники займенників та числівників: +1 бал. 

Відповіді (12 балів): 

¾ За кожен переклад: 
o якщо переклад не містить помилок (описки в літерах помилками не вважаю-

ться): +2 бали; 
o якщо переклад містить рівно одну помилку (неправильне, відсутнє чи зайве 

слово або неправильний порядок слів): +1 бал; 
o якщо переклад містить дві чи більше помилок, балів за нього не нарахову-

ють. 

 
  



	

Японські вантажівки   (молодші класи) 

Правила (11 балів): 

¾ Напрям письма: 
o вказано правильний напрям письма: +2 бали; 
o не вказано правильний напрям, але сказано, що він залежить від орієнтації 

автомобіля: +1 бал. 
¾ Наведено будь-яку правдоподібну причину, з якої так могло скластися: +1 бал. 
¾ З пояснень (але не лише з відповідей чи словника) випливає, що два штрихи біля 

символу задають дзвінкий звук: +1 бал. 
¾ Правильно вказано знак, що належить до хіраґани: +2 бали. 
¾ Наведено будь-яке теоретично можливе обґрунтування того, чому саме цей символ 

належить до хіраґани: +1 бал. 
¾ Указано функцію риски: +1 бал. 
¾ У «словничку» правильно виписано символи для складів ki, ko, ku, se, so, ta: +1 бал. 
¾ У «словничку» правильно виписано символ або для ka, або для ga; також або для to, 

або для do; також або для ji, або для його глухого відповідника: +1 бал. 
¾ У «словничку» правильно виписано символи для складів i, ma, mi, mo, n, na, o, ra, 

re, ri та ru: +1 бал. 

Відповіді (9 балів): 

¾ За кожен напис: 
o якщо напис виконано безпомилково: +3 бали; 
o якщо напис виконано рівно з однією помилкою (переплутаний напрям запи-

су вважається однією помилкою): +2 бали; 
o якщо напис виконано рівно з двома помилками: +1 бал; 
o якщо напис виконано з трьома і більше помилками, балів за нього не нара-

ховують. 

  



	

Іменники   (молодші та старші класи) 

Правила (15 балів): 

¾ Властивість А: 
o сказано що властивість А — можливість з іменників утворити прикметники 

або наведено альтернативну правильну закономірність (наприклад, існуван-
ня спільнокореневих відносних прикметників): +7 балів; 

o властивість указано не повністю правильно, але є згадка про прикметники 
або інші пов’язані міркування: +3 бали. 

¾ Властивість Б: 
o сказано що властивість Б — творення іменників з прикметників або наведе-

но альтернативну правильну закономірність (наприклад, існування спільно-
кореневих якісних прикметників): +7 балів; 

o властивість указано не повністю правильно, але є згадка про прикметники 
або інші пов’язані міркування: +3 бали. 

¾ І властивість А, і властивість Б проілюстровано принаймні одним прикладом (за 
умови, що за обидві властивості отримано по 7 балів): +1 бал. 

Відповіді (5 балів): 

¾ Кожне правильно класифіковане слово — по +1 балу. 

  



	

Ік   (молодші та старші класи) 

Правила (6 балів): 

¾ Гармонія голосних: 
o для загального випадку або для всіх суфіксів окремо описано явище, що в ав-

торському розв’язку (і в лінгвістиці) називається гармонією голосних: +1 бал; 
o явище описано не до кінця правильно або не повністю (наприклад, лише для 

частини суфіксів): +0,5 бала. 
¾ Значення суфікса -ukot-/-kot-/-ot-/-ʉkɔt-/-kɔt-/-ɔt- (конкретний вигляд суфікса зале-

жить від побудованої в розв’язку моделі): 
o якщо сказано про значення віддалення або вказано інший варіант, що не су-

перечить поданому набору слів: +1 бал; 
o якщо значення описано не ідеально, а лише приблизно (наприклад, сказано 

про моментальність дії або про передачу значення префіксами від- і ви- у пе-
рекладах): +0,5 бала. 

¾ З пояснень випливає, що суфікс -es/-ɛs наявний в неозначеній формі і лише в ній: 
+0,5 бала. 

¾ З пояснень випливає, що суфікс -es/-ɛs стоїть після кореня, але перед іншим суфік-
сом, коли той є: +0,5 бала. 

¾ З пояснень випливає, що суфікс -i/-ɨ наявний у формі першої особи і тільки в ній: 
+0,5 бала. 

¾ З пояснень випливає, що суфікс -i/-ɨ завжди стоїть у кінці слова: +0,5 бала. 
¾ Зауважено, що утворення форми першої особи дієслова з суфіксом, який закінчу-

ється на -ot/-ɔt, залежить від того, чи останньою приголосною кореня є k (або екві-
валентне формулювання): +1 бал. 

¾ З пояснень випливає, що у тій же формі з тим же суфіксом остання голосна може 
подвоюватися (навіть якщо у розв’язку це не прив’язано до літери k): +0,5 бала. 

¾ З пояснень випливає, що суфікс, який закінчується на -ot/-ɔt, може мати дві різних 
форми (навіть якщо це не прив’язано до кореневої k): +0,5 бала. 

Відповіді (14 балів): 

¾ За кожне слово мовою ік (відповіді (1)—(11)): 
o якщо слово записано без жодних помилок: +1 бал; 
o якщо слово записано рівно з однією помилкою (пропущена чи зайва літера, 

відсутність «закреслення» тощо): +0,5 бала; 
o якщо слово записано з двома чи більшою кількістю помилок, балів за нього 

не нараховують. 
¾ За переклади (відповіді (12)—(18)): 

o якщо всі 7 перекладів правильні: +3 бали; 
o якщо правильними є 5 або 6 перекладів: +2 бали; 
o якщо правильними є 3 або 4 переклади: +1 бал; 
o якщо правильними є менше ніж 3 переклади, балів за них не нараховують. 

Напівцілий сумарний бал округлюють униз.  



	

Керрієр   (старші класи) 

Правила (5 балів): 

¾ Сказано, що кожен символ відповідає одному складу: +0,5 бала. 
¾ Сказано, що напрям письма — зліва направо: +0,5 бала. 
¾ Сказано, що приголосний звук визначає базову форму символу: +0,5 бала. 
¾ Сказано, що голосний звук задає орієнтацію та додаткові позначки (хай і без уточ-

нення, які саме): +0,5 бала (але якщо сказано лише про орієнтацію або лише про по-
значки, за це балів не нараховують). 

¾ Закономірності в утворенні приголосних: 
o пояснено, як утворюється символ для k': +0,5 бала; 
o пояснено, як утворюється символ для z: +0,5 бала; 
o пояснено, як утворюється символ для g: +0,5 бала. 

¾ Сказано, яка саме орієнтація та позначка відповідають кожному з шести голосних 
звуків або наведено окрему від відповідей таблицю, з якої це так чи інакше випли-
ває: +0,5 бала. 

¾ У тому чи іншому вигляді (але окремо від відповідей) наведено приклади форм 
символів для приголосних: 

o якщо наведено правильні форми для всіх приголосних, включно з нульовим 
(відсутнім): +1 бал; 

o якщо наведено правильні форми не для всіх, але принаймні для половини 
всіх приголосних: +0,5 бала. 

Відповіді (15 балів): 

¾ Завдання 1: кожна правильно встановлена відповідність (навіть за наявності опи-
сок): по +0,5 бала. 

¾ Завдання 2 — за кожне слово: 
o якщо слово записано без помилок: +1 бал; 
o якщо слово записано рівно з однією помилкою (наприклад, із неправильним 

голосним або приголосним звуком, навіть якщо він позначається кількома 
літерами): +0,5 бала; 

o якщо слово записано з двома і більше помилками, балів за нього не нарахо-
вують. 

¾ Завдання 3 — за кожне слово: 
o якщо слово записано без помилок: +1 бал; 
o якщо слово записано рівно з однією помилкою (наприклад, із неправильним 

голосним або приголосним звуком, навіть якщо він позначається кількома 
літерами): +0,5 бала; 

o якщо слово записано з двома і більше помилками, балів за нього не нарахо-
вують. 

Напівцілий сумарний бал округлюють униз. 


