Критерії оцінювання
II Харківська відкрита олімпіада з лінгвістики. 7 листопада 2015 р.

1. Японська мова: катакана
Правила (6 балів):
 Указано напрям письма: +1 бал.
 Таблиця з 14 символів катакани, які трапляються в умові задачі, та відповідних їм складів
(5 балів): по +1 балу за кожну правильну відповідність, починаючи з десятої.
Відповіді (14 балів):
 Завдання 1 (8 балів): по +1 балу за кожну правильну відповідність.
 Завдання 2 (3 бали): по +1 балу за кожен правильний запис слова та по +0,5 бала за кожен
запис, що збігається з правильним за винятком символів, яких не було у вступній частині
умови (ke, ri).
 Завдання 3 (3 бали): по +1 балу за кожну правильну транскрипцію слова та по +0,5 бала за
кожну транскрипцію, що збігається з правильною за винятком символів, яких не було у
вступній частині умови (ka, ke, ri).
Якщо сумарний бал виявився напівцілим, його округлюють до цілого вгору.
Відповідальна за перевірку задачі: Ада Мелентьєва.

2. Прикметники
Завдання 1 (13 балів):





Вказано на можливість творення від прикметників лівої колонки дієслів: +8 балів.
Вказано на морфологічний аспект творення дієслів: +2 бали.
Вказано на семантичний аспект творення дієслів: +2 бали.
Твердження продемонстровано принаймні одним прикладом: +1 бал.

Завдання 2 (7 балів):
 Якщо за перше завдання присуджено ненульовий бал: по +1 балу за кожне слово, віднесене до правильної групи.
 Якщо за перше завдання присуджено нульовий бал: 0 балів.
Відповідальний за перевірку задачі: Данило Мисак.

3. Валлійська мова
Правила (10 балів):
 Структура речення: +1 бал, якщо правильно описано структуру як стверджувальних, так і
заперечних речень; +0,5 бала у разі, якщо написано лише про використання mi/ddim залежно від того, чи є речення стверджувальним, чи заперечним.
 Словник (2 бали):
o 2 бали, якщо правильно виписано основи всіх слів разом із перекладами (але можливі помилки в перших літерах і закінченнях слів);
o 1,5 бала, якщо правильно виписано принаймні 12 основ;
o 1 бал, якщо правильно виписано принаймні 8 основ;
o 0,5 бала, якщо правильно виписано принаймні 4 основи.
 Закінчення дієслів залежно від граматичного числа підмета: +1 бал.
 Правило чергування першої літери дієслів із вказанням конкретних ситуацій, коли воно відбувається (якщо про глухий звук сказано «дописуємо h» замість «міняємо спосіб творення
на щілинний», це не веде до зменшення балів) (2 бали):
o +1 бал, якщо з розв’язку випливає, як чергуються хоча б дві з чотирьох можливих пар
початкових звуків (трьох пар приголосних звуків і голосної a, яка не змінюється);
o +1 бал, якщо з розв’язку випливає, як чергуються всі чотири можливі початкові звуки
(але просто вказати що з чим чергується недостатньо: потрібне пояснення закономірності).
 Закінчення окремих іменників залежно від граматичного числа: +1 бал, якщо правило сформульоване повністю; +0,5 бала, якщо лише вказано закінчення для форми множини.
 Правило чергування першої літери іменників (3 бали):
o +1 бал за вказання конкретних ситуацій, у яких відбувається чергування;
o +1 бал за зникнення g (за «появу» g балів не нараховують);
o +1 бал за чергування дзвінких і глухих (але просто вказати що з чим чергується недостатньо: потрібне пояснення закономірності).
Відповіді (10 балів):
 Завдання 1 (2 бали): по +1 балу за кожен абсолютно правильний переклад.
 Завдання 2 (8 балів): по +2 бали за кожен абсолютно правильний переклад і по +1 балу за
кожен переклад, що містить або рівно одну помилку, або лише такі помилки, що пов’язані з
чергуванням перших літер.
Якщо сумарний бал виявився напівцілим, його округлюють до цілого вгору.
Відповідальна за перевірку задачі: Таміла Краштан.

4. Удмуртська мова
Правила (12 балів):
 Словник для назв, що складаються з одного слова (10 балів):
o по +0,5 бала за кожне з чисел 1, 2, ..., 9, 10, 20, ..., 90, 100 (допускаються дрібні описки в назвах);
o +0,5 бала за загальне правило щодо вибору суфікса -дон/-тон/-он або явним чином
вказану аналогію, що дозволяє відновити назви для чисел 5 і 90; ці ж півбала нараховують, якщо правильний словник як такий відсутній, але зауважено наявність суфіксів (або просто суфікса -он).
 Порядок слів (2 бали):
o +1 бал за двоцифрові числа;
o +0,5 бала за трицифрові числа, що діляться на 100;
o +0,5 бала за трицифрові числа, що не діляться на 100.
Відповіді (12 балів):





Завдання 1: +1 бал.
Завдання 2: +2 бали.
Завдання 3: +2 бали.
Завдання 4 (3 бали):
o 3 бали, якщо правильно виписано всі п’ять чисел;
o 2 бали, якщо правильно виписано рівно чотири числа або рівно три числа, а в інших
двох переплутано місцями відповідні десятки та одиниці;
o 1 бал, якщо правильно виписано рівно три числа;
o 0 балів, якщо правильно виписано менше ніж три числа.

Якщо сумарний бал виявився напівцілим, його округлюють до цілого вгору.
Відповідальний за перевірку задачі: Данило Мисак.

