
Критерії оцінювання 
Тренувальні збори з лінгвістики. 

Друга особиста олімпіада   



1. Давньоісландська 

Правила (10 балів): 

 Указано, що називний відмінок утворюється зі знахідного подвоєнням останньої літери або 
додаванням -r: +3 бали. 

 Указано довготу звука як необхідну умову для подвоєння: +3 бали. 
 Указано закінчення на l або n як необхідну умову для подвоєння: +3 бали (або +2 бали, як-

що не сказано про те, що це подвоєння). 
 Указано характеристику, що виділяє l та n з-поміж інших звуків: +1 бал. 

Відповіді (10 балів): 

 Завдання 1: по +1 балу за кожну правильну відповідь. 
 Завдання 2: +3 бали. 

  



2. Ґвандара 

Правила (9 балів): 

 Запис чисел від 1 до 12: +2 бали. 
 Запис чисел від 13 до 23: +2 бали. 
 Запис чисел від 24 до 143, що діляться на 12: +2 бали. 
 Запис чисел від 24 до 143, що не діляться на 12: +2 бали. 
 Запис числа 144: +1 бал. 

Відповіді (11 балів): 

 Завдання 1: по +1 балу за кожен правильно записаний вираз, що містив хоча б один про-
пуск. 

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

  



3. Уйгурська мова 

Правила (8 балів): 

 З роботи випливає, як перейти з активного стану до пасивного: +3 бали. 
 З роботи випливає, як перейти з пасивного стану до активного: +3 бали. 
 Залежність суфікса від основи: +2 бали. 

Відповіді (12 балів): 

 Завдання 1: по +1 балу за кожну правильну форму. 
 Завдання 2: +1 бал. 

  



4. Малагасійська мова 

Семантика (15 балів): 

 Переклади простих понять і префіксів: по +1 балу за кожен правильний переклад (також по 
+0,5 бала за кожен переклад з помилкою словотворення; по +0,75 бала за переклад із кіль-
кома словотворчими варіантами). 

 Переклади складених понять: по +0,5 бала за кожен правильний переклад (та по +0,25 бала 
за кожен переклад з помилкою словотворення або кількома варіантами). 

 Хоча б мінімальне роз’яснення щодо пра...правнуків: +1 бал. 

Словотворення (5 балів): 

 Дефіс та чергування y/i для сполучення двох іменників: +1 бал. 
 Прикінцева приголосна першого слова: +2 бали. 
 Початкова приголосна другого слова: +2 бали. 

Половина бала округлюється вниз. 

  



5. Давньогрузинська 

Правила (11 балів): 

 Словник іменників: +1 бал. 
 Словник прикметників та займенників: +1 бал. 
 Словник прийменників: +2 бали. 
 Порядок слів: +2 бали. 
 Суфікс родового відмінка однини: +1 бал. 
 Суфікс родового відмінка множини: +1 бал. 
 Суфікс -j: +1 бал. 
 Суфікси орудного відмінка: +1 бал. 
 Порядок суфіксів: +1 бал. 

Відповіді (9 балів): 

 Завдання 1: по +1 балу за кожен правильний переклад. 
 Завдання 2: по +1,5 бала за кожен правильний переклад; по +0,5 бала за переклад, що міс-

тить одну помилку. 

Половина бала округлюється вниз. 
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