Відбір команди України
на XV Міжнародну олімпіаду з лінгвістики
15 і 16 квітня 2017 р.

Критерії оцінювання задач другого туру

1. Турецька мова
Пояснення (5 балів):
¾ Словник основних коренів (+1 бал):
o

1 бал за словник із 7 коренями;

o

0,5 бала за словник із 4 коренями.

¾ Словник додаткових суфіксів (+3 бали): по +0,5 бала за кожен суфікс без урахування
чергування.
¾ Коментар щодо чергування i — u — ü: +0,5 бала.
¾ Розбиття слів на складові: +0,5 бала.
Завдання (15 балів):
¾ Завдання 1 (+10 балів): по +1 балу за кожну відповідність, починаючи з другої.
¾ Переклади слів «спостереження», «дитина», «п’ятниця» (+3 бали):
o

по 1 балу за правильні переклади;

o

по 0,5 бала за переклад із помилкою.

¾ Переклад слова «співацтво» (+2 бали):
o

2 бали за правильний переклад;

o

1 бал за переклад із негрубою помилкою;

o

0,5 бала за переклад із грубою помилкою.

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

2. Кабардино-черкеська мова
Пояснення (9 балів):
¾ Словник дієслівних частин: +1 бал.
¾ Порядок частин слова: +1 бал (+0,5 бала чи +0,25 бала ставили за наявність неточностей — залежно від серйозності неточностей).
¾ Префікси для першої особи та другої особи множини: +1 бал (+0,75 бала чи +0,5 бала, якщо описано не всі випадки їх використання).
¾ Третя особи однини: +1 бал (+0,5 бала, якщо описано лише один з випадків и- та ø).
¾ Третя особа множини: +2 бали (+1,5 бала, якщо є недоліки; +1 бал, якщо описано
лише один з випадків а- та -хэ).
¾ Префікс зворотності з-: +1 бал.
¾ Префікс взаємності зэры- і зауваження про те, що його використовують як підмет:
+1 бал (+0,75 бала чи +0,5 бала ставили, коли правила описано не повністю).
¾ Вставне -ы- (+1 бал):
o

1 бал за загальне правило;

o
o

0,5 бала за правило для частини префіксів;
0,25 бала, якщо розглянуто один конкретний префікс.

Завдання (11 балів):
¾ Завдання 1 (+3 бали):
o

по 1 балу за правильні переклади 10...12;

o

по 0,5 бала за кожен переклад з однією помилкою.

¾ Завдання 2 (+8 балів):
o
o

по 2 бали за правильні переклади речень 13...16;
по 1 балу за кожен переклад з однією помилкою.

Сумарний бал округлюється; напівцілий — униз.

3. Єгипетське письмо
Пояснення (10 балів):
¾ Суфікс .t позначає жіночий рід (не жінку!): +1 бал.
¾ Суфікс .w позначає множину: +1 бал.
¾ Порядок слів (включно зі службовим словом): +1 бал.
¾ Безпомилково визначено суфікс службового слова: +1 бал.
¾ Напрям письма: +1 бал.
¾ Позначення множини трьома (або «багатьма») рисками: +1 бал.
¾ Позначення множини потроєнням (або «повторенням») символу: +1 бал.
¾ Збірні поняття як множинні іменники: +1 бал.
¾ Використання символів із чоловіком та жінкою: +1 бал.
¾ Позначення жіночого роду (не жінки!) відповідним символом: +1 бал.
Завдання (10 балів):
¾ по 2 бали за кожну правильну відповідь;
¾ по 1 балу за кожну відповідь з одним недоліком.

4. Сора
Пояснення (9,5 балів):
¾ Словник чисел від 1 до 12 (+1 бал):
o

1 бал за вказання всіх чисел від 1 до 12;

o

0,75 бала, якщо наявні хоча б дев’ять чисел;

o

0,5 бала, якщо наявні хоча б шість чисел;

o

0,25 бала, якщо є хоча б три числа.

¾ Словник чисел, кратних 20 (+1,5 бала):
o

+0,5 бала, якщо наведено словник назв, які трапляються в умові;

o

+0,5 бала за назву числа 100;

o

+0,5 бала за назву числа 220;

o

1,5 бала за весь пункт, якщо пояснено, як формуються назви.

¾ Підоснова 12 (+3 бали):
o

+1 бал, якщо в розв’язку наявне припущення, що система дванадцяткова;

o

+2 бали за схему формування чисел від 13 до 19.

¾ Основа 20 (+4 бали):
o

+2 бали, якщо в розв’язку наявне припущення, що система двадцяткова;

o

+2 бали за схему формування чисел, більших за 20.

Завдання (10,5 балів):
¾ Завдання 1 (+5,5 балів): по +0,5 бала за кожну рівність.
¾ Завдання 2 і 3 (+5 балів):
o

по 1 балу за кожну правильно записану назву числа;

o

по 0,5 бала за кожну назву з однією помилкою.

Сумарний бал округлюється; напівцілий — униз.

5. Фінська мова
Пояснення (16 балів):
¾ Обґрунтування вибору іменника: +4 бали (або +2 бали за наявності недоліків у поясненні).
¾ Обґрунтування вибору дієслів: +12 балів.
Завдання (4 бали):
¾ по +1 балу за кожне правильно назване слово за умови, що як відповідь вибрано не
більше ніж 4 слова.

