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1. Лепча 

Пояснення (8 балів): 

¾ Сказано, що письмо складове: +0,5 бала. 
¾ Напрям письма зліва направо: +0,5 бала. 
¾ Позначення для початкових приголосних: +2 бали за всі або +1,5 бала, якщо окремі 

приголосні пропущено. 
¾ Позначення для голосних: +1,5 бала за всі або +1 бал, якщо окремі голосні пропуще-

но. 
¾ Непозначувана голосна a: +0,5 бала. 
¾ Кінцеві приголосні: +1 бал. 
¾ Указано, що штрих для ng пишеться зліва від складу: +0,5 бала. 
¾ Указано, де опиняється верхня діакритика для голосних відносно приголосних: 

+1 бал. 
¾ Сказано, що позначка для y після приголосної означає, що y стоїть перед голосною: 

+0,5 бала. 

Завдання (12 балів): 

¾ Завдання 1 (5 балів): +5 балів. 
¾ Завдання 2 (3 бали): по +1 балу за правильну транскрипцію та по +0,5 бала за тран-

скрипцію з однією помилкою. 
¾ Завдання 3 (4 бали): по +2 бали за правильний запис та по +1 балу за запис з однією 

помилкою. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.  



	

2. Японська мова 

Пояснення (16 балів): 

¾ Вказано пари приголосних, що чергуються: +2 бали. 
¾ Вказано, яка саме приголосна у слові чергується (перша літера другої основи) і 

яким чином: +4 бали. 
¾ Зазначено, що чергування відбувається, якщо у другому слові немає дзвінкого (не 

сонорного) приголосного звуку: +6 балів. 
¾ Розглянуто випадок «A та B»: +2 бали. 
¾ Складання трьох основ: +2 бали. 

Завдання (4 бали): 

¾ Запис слів: по +1/3 бала за кожне правильно записане слово; по +1/6 бала за слово з 
опискою. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.  



	

3. Французька поезія 

Завдання 1 (7 балів): 

¾ Кількість складів без урахування слабких: 7 балів. 
¾ Слабкий голосний не рахується, якщо у слові є інший голосний: 4 бали. 
¾ У рядках не більше п’яти слів, що закінчуються на слабкий голосний: 2 бали. 
¾ Підрахунок кількості неодноскладових слів: +1 бал. 

Завдання 2 (6 балів): 

¾ Пауза між 6-м і 7-м складами: 6 балів. 

Завдання 3 (7 балів): 

¾ Збіг сильних голосних на межі слів: 7 балів.	  



	

4. Кечуа 

Пояснення (9,5 балів): 

¾ Порядок слів: +1 бал за правильний або +0,5 бала, якщо вказано SOV. 
¾ Словник: +2 бали за повний словник або +1 бал за словник з неточностями. 
¾ Суфікс минулого часу: +1 бал. 
¾ Закінчення дієслів: +1 бал, якщо наявні усі закінчення, або +0,5 бала, якщо не всі. 
¾ Вказані корені займенників-додатків: +1 бал. 
¾ Належність іменника/займенника: +1 бал. 
¾ Множина: +1 бал. 
¾ Суфікси -ta-, -taq, -wan: по +0,5 бала. 

Завдання (10,5 балів): 

¾ Завдання 1 (3 бали): по +1 балу за кожен правильний переклад. 
¾ Завдання 2 (7,5 балів): по +1,5 бала за кожне правильне речення; по +0,75 бала за 

правильне речення, у якому пропущено -taq; або по +0,5 бала за речення з відсут-
нім -taq та опискою. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.  



	

5. Мова азійських ескімосів 

Пояснення (10 балів): 

¾ Вказано, що основа системи числення — 20: +1 бал. 
¾ Наведено основні форми простих числівників: +1 бал. 
¾ Вказано форми для додавання та множення: +2 бали. 
¾ Вказано спосіб творення чисел 7 і 8; 12 і 13; 16...18; 21...39: +4 бали. 
¾ Вказано спосіб творення чисел, кратних 20: +1 бал. 
¾ Вказано порядок запису складних чисел: +1 бал. 

Завдання (10 балів): 

¾ Відповіді: по +1 балу за кожне правильно записане число та за кожну рівність. 

За ті чи інші неточності знімалося по півбала. Напівцілий сумарний бал округлюється 
вниз. 


