
Критерії оцінювання 
Перший тур відбору 

на Дванадцяту міжнародну олімпіаду з лінгвістики  



1. Родовід 

Загальне (14 балів): 

 Правильна відповідь: +8 балів. 
 Доведення того, що по батькові стоїть на другому місці: +4 бали. 
 Зауваження, що Тихон — це Тикöн: +2 бали. 

Перебір варіантів (11 балів): 

 Випадок 𝐴 = Тикöн Вась: +2 бали. 
 Випадок 𝐴 = Тикöн Падей: +6 балів. 
 Випадок 𝐴 = Тикöн Педот: +3 бали. 
 Альтернативний перебір варіантів: +11 балів. 

  



2. Китайська кімната 

Відповіді (7 балів): 

 Правильна відповідь на перше завдання: +4 бали. 
 Правильна відповідь на друге завдання: +3 бали. 
 Два варіанти відповіді на друге завдання (другий — šth zbwbym): +2 бали. 
 Лише варіант šth zbwbym: +1 бал. 
 У відповіді на перше чи на друге завдання переплутано порядок слів: −1 бал для кожного 

завдання, де переплутано порядок слів. 

Опис властивостей (18 балів): 

 Відповідності між другими словами албанських фраз та першими словами давньоєврейсь-
ких фраз: +6 бали за всі. 

 Відповідності між першими словами албанських фраз та другими словами давньоєврейсь-
ких фраз: по +2 бали за правильно встановлену відповідність для кожного албанського сло-
ва. 

 Залежність закінчення другого слова давньоєврейської мови від першого: +6 балів. 
 Альтернативне розв’язання: +18 балів. 

  



3. Питальність 

Загальне (14 балів): 

 Відповідь: +1 бал за кожне правильно перекладене слово. 
 Список відповідностей між початковими формами та значеннями слів або пояснення під 

час перекладу: +2 бали. 

Префікси (11 балів): 

 Чітке виділення префіксів a-, né- та vala-/val-: +1 бал за кожен. 
 Пояснення значень префіксів a-, né-, vala-/val- та нульового (відсутнього): до +2 балів за 

кожен (зокрема +1 бал, якщо префікси просто перекладено як де-, -небудь абощо). 

  



4. Дводумство 

Завдання 1 (8 балів): 

 Правила для фрази: +2 бали або +1 бал, якщо допущено помилку. 
 Правила для іменної/прикметникової групи: +3 бали та −1 бал за кожну помилку (однакова 

помилка у двох різних рядках правил уважається двома помилками). 
 Правила для іменника та дієслова: +1 бал за обидва. 
 Правила для прикметників: +2 бали або +1 бал, якщо допущено помилку. 

Завдання 2 і 3 (14 балів): 

 Перелік заборонених фрагментів: ціла частина від числа 7 – Н/10, де Н — сумарна кількість 
неназваних та зайвих фрагментів; але не менше ніж 0 балів. 

 Доведення того, що з оптимального набору заборонених фрагментів не можна відкинути 
двослівні: до +3 балів залежно від загальності та строгості. 

 Для фраз трьох спеціальних типів, які не можна виявити за допомогою лише двослівних 
фрагментів: +1 бал за кожну в одному з двох випадків — або для даної фрази доведено, що 
чотирислівні фрагменти, які забороняють окремі фрази такого типу, не можна відкинути з 
оптимального набору заборонених фрагментів, або фразу такого типу наведено як приклад 
у розв’язанні третього завдання. 

 Наведено міркування, з яких випливає загальність перебору фраз: +1 бал. 

Завдання 4 (3 бали): 

 Правильна відповідь: +3 бали. 
 Заборона кожного з восьми окремих слів: +2 бали. 
 Заборона двох послідовних прикметників: +1 бал. 


	Критерії оцінювання
	1. Родовід
	2. Китайська кімната
	3. Питальність
	4. Дводумство


