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Критерії оцінювання

Японська мова (молодші класи)
Опис вжитку вказівних слів kore, sore, are (9 балів):
— по +3 бали за кожне повністю правильно описане вказівне слово;
— по +1 балу за кожне вказівне слово, опис якого неправильний, але містить
принаймні частково коректне твердження.
Перше завдання (3 бали):
— правильний переклад слова «книга»: +3 бали.
Друге завдання (8 балів):
— правильний переклад кожного з восьми речень (за винятком очевидних описок):
по +1 балу.

Тéнґвар (молодші та старші класи)
Пояснення (9 балів):
— Виписано символи для приголосних, крім s і нульового: +2 бали (або +1 бал, якщо є
помилки або виписано деякі приголосні, але не всі).
— Правильно розглянуто обидва випадки для приголосної s: +1 бал.
— «Нульовий» приголосний або еквівалентне тлумачення: +1 бал.
— Виписано діакритичні знаки для голосних: +2 бали (або +1 бал, якщо є помилки або
виписано деякі голосні, але не всі).
— Сказано, що напрям письма — зліва направо: +1 бал.
— Пояснено, як формуються склади: +2 бали за повне правильне пояснення або +1 бал
за неповне чи частково правильне — але якщо сказано хоч щось окрім того, що
слова розбиваються на склади.
Перше завдання (4 бали):
— +4 бали, якщо всі 8 відповідностей указано правильно;
— +3 бали, якщо є лише 7 правильних відповідностей;
— +2 бали, якщо є лише 6 правильних відповідностей;
— +1 бал, якщо є лише 5 правильних відповідностей;
— жодного бала, якщо правильних відповідностей 4 чи менше.
Друге завдання (6 балів):
— За кожне з трьох слів: +2 бали, якщо слово записано безпомилково; +1 бал, якщо в
записі слова є рівно одна помилка; жодного бала, якщо помилок дві і більше.
Третє завдання (1 бал):
— +1 бал за безпомилково записане ім’я; інакше жодного бала.

Волóф (молодші та старші класи)
Пояснення (10 балів):
— Наявний словник з усіма іменниками: +1 бал.
— Наявний словник з усіма дієсловами: +1 бал.
— Повністю описано утворення закінчень іменників форми з його: +1 бал.
— Подано всі форми займенників теперішнього часу: +1 бал.
— Подано всі форми займенників минулого часу: +1 бал.
— Подано всі форми займенників майбутнього часу або сказано, що вони
утворюються як di- + минулий час: +1 бал.
— Подано три форми присвійних займенників в однині (мій, наш, твій): +1 бал.
— Подано три форми присвійних займенників у множині (мої, наші, твої) або
сказано, що вони утворюються як однина + -y: +1 бал.
— В інших випадках форма множини утворюється як ay + відповідна форма іменника:
+1 бал.
— Подано структуру речення для всіх трьох варіантів граматичного часу: +1 бал.
Перше завдання (4 бали):
— по +1 балу за кожне правильно перекладене речення.
Друге завдання (6 балів):
— по +1 балу за кожне правильно (включно з діакритичними знаками) перекладене
речення.

Українська мова (молодші та старші класи)
Перше завдання (12 балів):
— по +2 бали за кожне правильно описане значення;
— по +1 балу за кожне частково правильно описане значення.
Друге завдання (5 балів):
— по +1 балу за кожне правильно й однозначно класифіковане слово.
Третє завдання (3 бали):
— по +1 балу за кожне правильно класифіковане слово (півбала за одну правильну
цифру не виставляється).

Тлíнгітська мова (старші класи)
Пояснення (10 балів):
— З роботи випливає або висловлено припущення, що ка- на початку слів позначає
додавання: +1 бал.
— З роботи випливає або висловлено припущення, що -ка наприкінці слів означає
множення на базу системи числення: +1 бал.
— З роботи випливає або висловлено припущення, що чинкат — половина від бази
системи числення: +1 бал.
— З роботи випливає або висловлено припущення, що система числення десяткова
чи двадцяткова: +1 бал.
— З роботи випливає або висловлено припущення, що десятки поділяються на
«парні» та «непарні»: +1 бал.
— Окремо («словником») виписано назви всіх чисел від 1 до 10: +2 бали (або +1 бал,
якщо є пропуски чи помилки).
— Окремо («словником») виписано назви чисел 20, 40, 60, 80: +1 бал.
— З роботи випливає, як формуються числа від 11 до 19: +1 бал.
— З роботи випливає, як формуються числа від 21 до 39, від 41 до 59 і т. д.: +1 бал.
Перше завдання (4 бали):
— +4 бали, якщо всі 12 рівностей записано правильно;
— +3 бали, якщо є лише 9, 10 або 11 правильних рівностей;
— +2 бали, якщо є лише 6, 7 або 8 правильних рівностей;
— +1 бал, якщо є лише 3, 4 або 5 правильних рівностей;
— жодного бала, якщо правильних рівностей 2 чи менше.
Друге завдання (3 бали):
— по +1 балу за кожну безпомилкову відповідь.
Третє завдання (3 бали):
— по +1 балу за кожну безпомилкову відповідь.

