Ознайомчий тур
X Української олімпіади з лінгвістики
8 і 9 жовтня 2022 р.

Критерії оцінювання

Сванська мова
Пояснення (8 балів):
¾ Вибір між -äl та -är: +4 бали за повністю правильне пояснення або +2 бали за
частково правильне пояснення.
¾ Випадіння другої голосної кореня: +4 бали за повністю правильне пояснення
або +2 бали за частково правильне пояснення.
Відповіді (12 балів):
¾ По +2 бали за кожну правильну відповідь (ужиток літери a замість ä , c замість č,
e замість ə та пропущений апостроф не спричиняють втрати балів).

В’єтнамська мова
Пояснення (2 бали):
¾ 2 бали, якщо наведено аргументацію окремо для кожної з країн, крім, можливо,
однієї-двох;
¾ 2 бали, якщо сказано про загальну подібність в’єтнамських назв до англійських або
«міжнародних»;
¾ 2 бали, якщо наведено відповідники принаймні для чотирьох складів між
в’єтнамськими та англійськими назвами;
¾ 1 бал, якщо наведено відповідник до одного складу (наприклад, Lan ~ land) або дватри подібних відповідники;
¾ 1 бал, якщо сказано про відповідності перших літер назв країн;
¾ 0 балів, зокрема, якщо сказано лише про схожість звучання.
Завдання 1 (14 балів):
¾ 14 балів, якщо подано 10 правильних відповідностей.
¾ 12 балів, якщо подано 9 правильних відповідностей.
¾ 10 балів, якщо подано 8 правильних відповідностей.
¾ 8 балів, якщо подано 7 правильних відповідностей.
¾ 6 балів, якщо подано 6 правильних відповідностей.
¾ 4 бали, якщо подано 5 правильних відповідностей
¾ 2 бали, якщо подано 4 правильних відповідності.
Завдання 2 (4 бали):
¾ +4 бали, якщо згадано слово Голландія або Holland.

Кабардино-черкеська мова
Пояснення (12 балів):
¾ Порядок прямого додатка і дієслова: +1 бал.
¾ Позначення множини на прямому додатку: +1 бал.
¾ Будова дієслова: +2 бали за повністю правильну будову або +1 бал за будову, у якій
правильно розташовані принаймні чотири елементи.
¾ Позначення непрямого додатка: +1 бал.
¾ Позначення часу: +1 бал.
¾ Підмет (4 бали):
o

+2 бали, якщо вказано принаймні по одному правильному позначенню для
кожного із чотирьох можливих підметів;

o

+2 бали за опис залежності дзвінкості від часу.

¾ Корінь дієслова: +1 бал.
¾ Позначення множини прямого додатка на дієслові: +1 бал.
Відповіді (8 балів):
¾ Завдання 1 (4 бали):
o

по 2 бали за кожен повністю правильний переклад;

o

по 1 балу за кожен переклад з однією помилкою.

¾ Завдання 2 (4 бали, ужиток літери i замість ı, а також s замість ṩ не спричиняє
втрати балів):
o

по 2 бали за кожен повністю правильний переклад;

o

по 1 балу за кожен переклад, у якому правильним є лише одне слово з двох.

