
Критерії оцінювання 

Регіональна відкрита олімпіада з лінгвістики. 21 листопада 2015 р. 



1. Чеська мова 

Правила (9 балів): 

 Або сказано, що іменники середнього роду у множині мають закінчення -a, або у явному 

вигляді подано список слів, що мають у множині закінчення -a, і серед цих слів дійсно є 

plátno, víno, vlákno та zrno: +1 бал. 

 Або сказано, що іменники жіночого роду у множині мають закінчення -y, або у явному ви-

гляді подано список слів, що мають у множині закінчення -y, і серед цих слів дійсно є 

koruna, liána, vrána та žena: +1 бал. 

 Або сказано, що неістоти чоловічого роду у множині мають закінчення -y, або у явному ви-

гляді подано список слів, що мають у множині закінчення -y, і серед цих слів дійсно є klan, 

trůn і tulipán: +1 бал. 

 Сказано, що істоти чоловічого роду у множині мають закінчення -i: +2 бали (за простий спи-

сок слів без правила балів не нараховують). 

 Сказано, що дієслово має закінчення -a тоді й лише тоді, коли всі підмети є іменниками се-

реднього роду у формі множини: +1 бал. 

 Сказано, що закінчення -i дієслово має тоді й лише тоді, коли хоча б один з підметів є істо-

тою чоловічого роду: +2 бали. 

 Сказано, що закінчення -y дієслово має тоді й лише тоді, коли воно не підпадає під правила 

про закінчення -a та -i (при цьому самі ці правила можуть бути помилковими): +1 бал. 

Переклади (11 балів): 

 Завдання 2: по +2 бали за кожен правильний переклад; по +1 балу за кожен переклад рівно 

з однією помилкою (недописані або неправильно використані діакритичні знаки помилкою 

не вважаються). 

 Діакритичні знаки: +1 бал, якщо виписано всі п’ять речень і при цьому немає жодної поми-

лки, пов’язаної з діакритичними знаками (хоча, можливо, є помилки іншого роду). 

  



2. Малая́лам 

Правила (5 балів): 

 Явним чином виписані основи для кожного займенника (п’ять штук) та закінчення для кож-

ного відмінка, крім називного (п’ять штук): по +0,5 бала. 

Відповіді (15 балів): 

 Завдання 1: по +0,5 бала за кожну правильну відповідність. 

 Завдання 2 і 3: по +1 балу за кожен безпомилковий переклад. 

Якщо сумарний бал виявився напівцілим, його округлюють до цілого вгору. 

  



3. Кхмерська мова 

Запис чисел кхмерською мовою (11 балів): 

 За кожне з чисел 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 21, 27: по +1 балу, якщо назву записано безпо-

милково; зокрема, не допускаються пропуски жодних елементів чи ліній запису (за умови, 

що відповідні елементи видно у надрукованому варіанті умов). 

Правила утворення складених назв (5 балів): 

 З описаних правил випливає, як саме утворюються назви всіх чисел від 6 до 9: +1 бал. 

 З описаних правил випливає, як саме утворюються назви всіх чисел від 11 до 15: +1 бал. 

 З описаних правил випливає, як саме утворюються назви всіх чисел від 16 до 19: +1 бал. 

 З описаних правил випливає, як саме утворюються назви всіх чисел від 21 до 25: +1 бал. 

 З описаних правил випливає, як саме утворюються назви всіх чисел від 26 до 29: +1 бал. 

Інше (4 бали): 

 Завдання 1: +3 бали за правильну відповідь; +2 бали, якщо наявна помилка з одним чис-

лом; +1 бал, якщо наявні помилки з двома числами або якщо всі числа виписано правиль-

но, але неясно, в якому порядку вони відповідають заданим назвам. 

 Сказано, що в наборі бракує простих чисел 2, 3 і 5: +1 бал.  



4. Іменники 

Завдання 1 (14 балів): 

 Вказано властивість для лівої колонки: +4 бали. 

 Вказано властивість для правої колонки: +4 бали. 

 Вказано, чим відрізняються слова в нижній і верхній частинах колонок: +6 балів (по +3 бали 

за колонку). 

Завдання 2 і 3 (6 балів) — бали зараховуються лише у випадку, якщо завдання 1 виконано принай-

мні на 7 балів: 

 Завдання 2: по +1 балу за кожне слово, розташоване на правильному місці в таблиці. 

 Завдання 3 (2 бали): 

o +1 бал, якщо слово віднесене до правильної колонки; 

o +1 бал, якщо пояснено, чим слово особливе. 
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