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1. Шведська мова 

Пояснення (10 балів): 

¾ Розподіл на групи I і II (2 бали): 
o 2 бали, якщо вказано усі голосні; 
o 1 бал, якщо якісь голосні пропущено. 

¾ Розподіл на групи IIa і IIb: +2 бали. 
¾ Закінчення -er, -ar: +1 бал. 
¾ Закінчення -ade: +1 бал. 
¾ Закінчення -te, -de: +1 бал. 
¾ Закінчення -a: +1 бал. 
¾ Спрощення -dd- і -tt-: по +1 балу. 

Відповіді (10 балів): 

¾ По +1 балу за кожну правильну відповідь.   



2. Барі 

Пояснення (10 балів): 

¾ Гармонія голосних: +1 бал. 
¾ Чергування приголосних (0,5 бала): 

o по +0,25 бала за кожне. 
¾ Суфікси для творення форм: +0,5 бала. 
¾ Чергування голосних (5 балів): 

o по +1 балу за кожну форму у кожному типі. 
¾ Типи тонів (3 бали): 

o 3 бали, якщо пояснено повністю; 
o 2 бали, якщо пояснення не охоплює деякі слова; 
o 1 бал, якщо наявні незначні просування. 

Відповіді (10 балів): 
¾ Заповнені пропуски (8 балів): 

o по +0,5 бала за кожну правильну відповідь. 
¾ Типи тонів (2 бали): 

o 2 бали, якщо правильно вказано тип для 18—23 слів; 
o 1 бал, якщо правильно вказано тип для 13—17 слів. 

Сумарний бал округлюється, напівцілий сумарний бал округлюється вниз.  



3. Саюланська пополуцька мова 

Пояснення (11 балів): 

¾ Словник дієслів та іменників: +0,5 бала. 
¾ Порядок слів: +1 бал. 
¾ Заперечення: +0,5 бала. 
¾ Особа підмета (4 бали): 

o I та I і II особа: по +1 балу; 
o II та III особа: по +0,5 бала за кожен з двох варіантів для кожної особи. 

¾ Показник власника (1,5 бала): 
o по +0,5 бала за показник для кожної особи.  

¾ Показник часу (1,5 бала): 
o по +0,5 бала за показник для кожного часу.  

¾ Множина підмета: +0,5 бала. 
¾ Чергування на межах морфем (1,5 бала): 

o по +0,5 бала за кожне.  

Відповіді (9 балів): 

¾ Завдання 1 (3 бали): 
o по +1 балу за кожну правильну відповідь. 

¾ Завдання 2 (4 бали): 
o +2 бали за правильний переклад речення 18 або +1 бал за переклад з однією 

помилкою; 
o по +1 балу за кожен правильний переклад для речення 19 або по +0,5 балу за 

кожен переклад з однією помилкою. 
¾ Завдання 3 (2 бали): 

o 2 бали за правильний переклад; 
o 1 бал за переклад з однією помилкою. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.  



4. Лаху 

Пояснення (9 балів): 

¾ По +0,5 бала за кожну з лексем, які не трапляються в задачі як окремі поняття. 
¾ По +0,5 бала за дослівний переклад кожного складеного поняття. 

Відповіді (11 балів): 

¾ Завдання 1 (7 балів): 
o по +0,5 бала за кожну правильну відповідність, починаючи з другої. 

¾ Завдання 2 і 3 (4 бали): 
o по +0,5 бала за кожну правильну відповідь. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.  



5. Черокі 

Пояснення (6 балів): 

¾ Транскрипція чисел від 1 до 9: +0,5 бала. 
¾ Транскрипція чисел 0, 10, 100, 1000: +0,5 бала. 
¾ Транскрипція чисел від 11 до 19: +0,5 бала. 
¾ Показник -du у числах від 11 до 19: +0,5 бала. 
¾ Запис цілого числа десятків: +0,5 бала. 
¾ Запис числа 70: +0,5 бала. 
¾ Запис числа десятків і одиниць: +0,5 бала. 
¾ Запис числа сотень: +0,5 бала. 
¾ Структура абетки: +1,5 бала. 
¾ Пари глухого і дзвінкого в абетці: +0,5 бала. 

Відповіді (14 балів): 

¾ Завдання 1 (4 бали): 
o по +0,5 бала за кожну правильну відповідь. 

¾ Завдання 2 і 3 (8 балів): 
o по +2 бали за кожну правильну відповідь; 
o по +1 балу за кожну відповідь з однією помилкою; 
o по +0,5 бала за кожну відповідь з двома і більше помилками. 

¾ Завдання 4 (2 бали): 
o по +1 балу за кожне правильне слово; 
o по +0,5 бала за кожне слово з однією помилкою. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 


