
	
	

Критерії оцінювання 
Шкільний етап V Київської відкритої олімпіади з лінгвістики 

1. Білоруська мова 

¾ Описано, як визначати закінчення білоруського слова: +5 балів. 
¾ Описано, коли українське о переходить у білоруське а: +5 балів. 
¾ Відповіді: +2 бали за кожну безпомилкову відповідь; +1 бал за кожну відповідь, у 

якій неправильною є рівно одна літера. 

2. Бамбара 

¾ Словник іменників та дієслів (без урахування слів, виділених у авторському роз-
в’язку курсивом): +2 бали (або +1 бал, якщо словник неповний чи в ньому наявні 
неточності). 

¾ Словник займенників: +1 бал, якщо вказано правильні переклади для всіх п’яти 
займенників. 

¾ Сказано про закінчення -w для утворення форми множини: +1 бал. 
¾ Сказано про закінчення -kɛ для утворення дієслова з іменника: +1 бал. 
¾ Описано структуру речення (порядок слів): +1 бал. 
¾ Частка bɛ у ствердних реченнях / tɛ у заперечних: +1 бал. 
¾ Творення обставини місця: +1 бал. 
¾ Відповіді: +2 бали за кожен безпомилковий переклад; +1 бал за переклад речення з 

однією помилкою. 

3. Корейські числа 

¾ «Словничок» одиниць: +2 бали (або +1 бал, якщо у словнику є недоліки). 
¾ «Словничок» розрядів: +2 бали (або +1 бал, якщо у словнику є недоліки). 
¾ Пояснено основний принцип запису чисел: +2 бали. 
¾ Уточнено, що порожні (нульові) розряди не записують: +1 бал. 
¾ Уточнено, що зліва направо розряди йдуть у порядку від старших до молодших: 

+1 бал. 
¾ Уточнено, що розряд одиниць не має свого позначення: +1 бал. 
¾ Уточнено, що якщо кількість одиниць дорівнює 1, то перед розрядом цю одиницю 

не записують: +1 бал. 
¾ Відповідності п’яти відомих чисел і записів: +1 бал за кожну правильно встановле-

ну відповідність. 
¾ Невідоме число: +5 балів, якщо правильно встановлено те, який з записів відпові-

дає невідомому числу, і безпомилково відновлено це число; +3 бали, якщо допуще-
но одну помилку; +1 бал, якщо допущено дві помилки. 


