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Маорі   (молодші та старші класи) 

Пояснення (8 балів): 

¾ Для кожного з трьох типів речень: 
o будову речення описано правильно: +2 бали; 
o в описі будови є недоліки: +1 бал. 

¾ Повний словник іменників: +1 бал. 
¾ Повний словник прикметників: +1 бал. 

Відповіді (12 балів): 

¾ За кожен з шести перекладів: 
o переклад не містить помилок (крім описок): +2 бали; 
o переклад містить одну помилку (неправильне слово чи два слова, перестав-

лені місцями): +1 бал. 

  



 

 

Назви країн   (молодші класи) 

Пояснення (11 балів): 

¾ Для кожної з трьох груп: 
o якщо сказано, як утворюються або хоча б на які літери закінчуються назви 

мешканців відповідних країн: +3 бали; 
o якщо правило не сформульовано, але для групи наведено усі три назви ме-

шканців: +2 бали; 
o якщо правило не подано й не наведено всі приклади, але з роботи випливає, 

що ця група відрізняється за способом творення назв мешканців (наприклад, 
це сказано загальним реченням про всі три групи): +1 бал. 

¾ Основну частину задачі розв’язано, але наявні недоліки: 
o пояснення правил містить недолік: –1 бал; 
o нумерація груп неправильна: –2 бали. 

¾ Завдання 2 (2 бали): 
o про слова з завдання зроблено зауваження або про те, що суфікс іде після го-

лосного, або про його фонетичний склад (й-ець для української та й-ец для ро-
сійської): +2 бали; 

o сказано без (правильних) пояснень, що слова з завдання належать до другої 
групи: +1 бал. 

Відповіді (9 балів): 

¾ За кожне слово, віднесене до правильної групи: +1 бал (якщо вказано декілька варі-
антів розподілу країн на групи, до уваги не береться жодний). 

¾ Відповіді загалом правильні, але замість поданих в умові назв країн виписано наз-
ви мешканців: –2 бали.  



 

 

Іменники   (старші класи) 

Перша група (6 балів): 

¾ Наголос у словах першої групи: 
o +4 бали, якщо сказано, що наголос падає на перший склад; 
o +2 бали, якщо місце наголосу переплутано і сказано, що наголос падає на 

другий склад, але також зауважено, що місце наголосу відрізняє першу групу 
від інших; або якщо про місце наголосу не сказано нічого, але наголос явно 
позначено в усіх п’яти словах, правильно віднесених до першої групи; 

o +1 бал, якщо про всі групи сказано, що вони відрізняються наголосом, без до-
даткових уточнень. 

¾ Класифікація слів: 
o +2 бали за безпомилково класифіковані в першу групу слова — за умови, що 

в роботі є коментар щодо наголосу; 
o +1 бал, якщо одне слово пропущене чи неправильне (за тієї ж умови). 

Відмінність між словами другої й третьої груп (7 балів): 

¾ Пояснення відмінності: 
o +4 бали за коректне пояснення; 
o +2 бали за неправильне пояснення зі згадкою місця наголосу у знахідному 

відмінку однини; 
o +1 бал за помилкову гіпотезу про місце наголосу в одному з відмінків (крім 

називного однини) — навіть якщо це подано як відповідь до другого завдан-
ня. 

¾ Класифікація слів: 
o +3 бали за безпомилково класифіковані в другу й третю групи слова — за 

умови наявності пояснення зі згадкою місця наголосу у знахідному відмінку 
однини; 

o +1 бал, якщо два слова переплутано місцями (за тієї ж умови). 

Різниця між словами усередині третьої групи (7 балів): 

¾ Пояснення різниці: 
o +4 бали за коректне пояснення; 
o +2 бали, якщо сказано про наголос або у давальному, або в орудному, або в 

місцевому відмінку множини. 
¾ Класифікація слів у межах третьої групи: 

o +3 бали за умови наявності правильного пояснення різниці між словами.  



 

 

Гуаймі   (молодші класи) 

Пояснення (7 балів): 

¾ Порядок слів для тварин: +2 бали (або +1,5 бала, якщо не вказано, що даний поря-
док слів — саме для тварин). 

¾ Словник для видів тварин: +1 бал. 
¾ Словник для статі тварин: +1 бал. 
¾ Утворення множини для тварин: +1 бал (або +0,5 бала, якщо не вказано, що так ут-

ворюється множина саме для тварин). 
¾ Творення складених назв людей: +1 бал. 
¾ Творення множини для назв людей: +1 бал (або +0,5 бала, якщо не вказано розта-

шування в слові морфеми tre). 

Відповіді (13 балів): 

¾ Завдання 1 (6 балів): 
o за кожну правильну відповідність: +0,5 бала. 

¾ Завдання 2 (4 бали): 
o за кожен правильний переклад: +1 бал; 
o за переклад, що описано по суті, але правильно не названо: +0,5 бала. 

¾ Завдання 3 (3 бали): 
o за кожен правильний переклад: +1 бал; 
o за переклад з орфографічною помилкою: +0,5 бала. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 

  



 

 

Нутка   (старші класи) 

Пояснення (9 балів): 

¾ Подовження першого складу слова (2 бали, але в будь-якому разі невід’ємний бал): 
o для кожного з двох суфіксів отримати та із, про який із наведених правил 

випливає, що цей суфікс подовжує перший склад слова: +1 бал; 
o для кожного з інших суфіксів, про який із наведених правил випливає, що 

він подовжує перший склад слова: –1 бал. 
¾ Вибір голосної на стику (бали зараховуються, якщо з роботи формально випливає, 

що голосна в усіх перерахованих випадках буде саме такою) (4,5 бали): 
o рак/хвіст/наживка + отримати/на/дати = a: +0,5 бала; 
o рак/хвіст/наживка + шукати/принести в подарунок = i: +0,5 бала; 
o рак/хвіст/наживка + із = u: +0,5 бала; 
o лук/ліки + отримати/на/дати = i: +0,5 бала; 
o лук/ліки + шукати/принести в подарунок = i: +0,5 бала; 
o лук/ліки + із = u: +0,5 бала; 
o риба/шлунок + отримати/на/дати = u: +0,5 бала; 
o риба/шлунок + шукати/принести в подарунок = u: +0,5 бала; 
o риба/шлунок + із = u: +0,5 бала. 

¾ Подовження на стику (2 бали, але в будь-якому разі невід’ємний бал): 
o для кожного з двох коренів риба та наживка та для кожного з двох суфіксів 

на та принести в подарунок, про який із наведених правил випливає, що цей 
корінь чи суфікс подовжує голосну на стику: +0,5 бала; 

o для кожного з інших коренів чи суфіксів, про який із наведених правил ви-
пливає, що він подовжує голосну на стику: –0,5 бала. 

¾ Довгими бувають лише перші два склади: +0,5 бала. 

Відповіді (11 балів): 

¾ Правильні переклади усіх слів із завдання 1: +0,5 бала. 
¾ За кожне зі слів 18…25 (неправильні діакритичні знаки помилкою не вважаються): 

o +1 бал за безпомилковий переклад; 
o +0,5 бала за переклад з однією помилкою: неправильна голосна з правиль-

ним подовженням, неправильне подовження із правильною голосною, опис-
ка. 

¾ За друге завдання зароблено принаймні половину балів, і в словах, за які зароблено 
бали, немає помилок з діакритичними знаками: +0,5 бала. 

¾ Для кожного зі слів качка та акула (за умови наявності відповідних правил серед 
теоретичних пояснень): 

o пояснення щодо слова правильне: +1 бал; 
o пояснення щодо слова містить недоліки: +0,5 бала. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 



 

 

Китайська мова   (старші класи) 

Значення окремих ієрогліфів (9 балів): 

¾ За правильний переклад кожного окремого ієрогліфа: по +1 балу. 

Значення складених слів (8 балів): 

¾ За правильний переклад кожного складеного поняття: по +0,5 бала. 
¾ За правильне дослівне пояснення кожного складеного поняття: по +0,5 бала. 

Інше (3 бали): 

¾ Вказано порядок ієрогліфів у складених поняттях: +1 бал. 
¾ Переклад давньогрецьких слів: 

o для кожного зі слів вказано конкретний переклад із поясненням (принаймні 
для одного зі слів): +2 бали; 

o для кожного зі слів вказано конкретний переклад без пояснення: +1,5 бала; 
o те, котре зі слів річка й кінь є перекладом якого давньогрецького слова, не 

вказано або вказано неправильно: +1 бал; 
o правильний переклад встановлено лише для одного зі слів, причому його по-

яснено: +1 бал. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 

  



 

 

Чабу   (молодші та старші класи) 

Пояснення (8 балів): 

¾ Якщо правильний розв’язок знайдено: 
o творення назв чисел вигляду 2 + a, 1 ⩽ a ⩽ 2: +2 бали; 
o творення назв чисел вигляду 5 + a, 1 ⩽ a ⩽ 4: +2 бали; 
o творення назв чисел вигляду 10 + a, 1 ⩽ a ⩽ 9: +2 бали; 
o творення назв чисел вигляду 20a + b, a ⩾ 1, 0 ⩽ b ⩽ 19: +2 бали. 

¾ Якщо правильний розв’язок не знайдено: 
o явним чином сказано, що eku — додавання: +1 бал; 
o вказано альтернативну схему творення числівників, що частково відповідає 

умові задачі: +1 бал; 
o вказано значення кратних чисел з умови задачі (8, 16, 24, 32, 40): +1 бал. 

Відповіді/словник (12 балів): 

¾ Одиниця: +1 бал, якщо вказано, в яких саме випадках слід записувати одиницю як 
iŋki, а в яких — як ink, і це пояснення не суперечить умові задачі. 

¾ Двійка: +1 бал, якщо вказано, що bab — це 2. 
¾ Числа 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30: по +1 балу за кожен правильний запис числа із вка-

занням, що це за число, та по +0,5 бала за запис із помилкою та вказанням числа 
або без помилки, але й без вказання числа. 

¾ Число 60: +1 бал, якщо вказано, що bab eku iŋki ufe kor — це 60. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 


