III Харківська відкрита олімпіада
з лінгвістики
8 січня 2017 р.

Критерії оцінювання

Сирійське письмо (молодші класи)
Пояснення (8 балів):
— Напрям письма — справа наліво: +1 бал.
— Записуються лише приголосні: +1 бал.
— Значення символу ܐ: +1 бал.
— Значення символів для приголосних звуків: по +0,5 бала за символ.
Завдання (12 балів):
— За кожну з чотирьох назв: +3 бали, якщо назву записано безпомилково; +1 бал,
якщо в записі наявна рівно одна помилка.
Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

Танець бджіл (молодші та старші класи)
Пояснення (8 балів):
— Напрям хвилястої частини траєкторії визначається кутом до сонця: +2 бали (+1 бал,
якщо сказано про відповідність напрямів, але не про сонце).
— Напряму до сонця відповідає напрямок «угору»: +1 бал.
— Тривалість проходження хвилястої частини траєкторії визначається відстанню до
джерела: +1 бали.
— Наведено відповідності між величинами тривалості та відстані: +2 бали.
— Якщо джерело нектару розташовано за 50 м, траєкторія колова: +2 бали.
Перше завдання (6 балів):
— +6 балів, якщо всі 8 відповідностей указано правильно;
— +5 балів, якщо є лише 7 правильних відповідностей;
— +4 бали, якщо є лише 6 правильних відповідностей;
— +3 бали, якщо є лише 5 правильних відповідностей;
— +2 бали, якщо є лише 4 правильних відповідності;
— +1 бал, якщо є лише 3 правильних відповідності;
— жодного бала, якщо правильних відповідностей 2 чи менше.
Друге завдання (3 бали):
— За кожну з трьох траєкторій: +1 бал.
Третє завдання (3 бали):
— За кожне з трьох розташувань: +1 бал.

Список Сводеша (молодші та старші класи)
Пояснення (5 балів):
— по +1 балу за знаходження спільної ознаки до кожної з п’яти груп слів.
Слова (15 балів):
— по +3 бали за кожне правильно відновлене слово;
— по +2 бали за такі слова, коли вони використані замість іншого слова з відповідної
частини мови: зіниця, іти, шия, щока;
— по +1 балу за такі слова, коли вони використані замість іншого слова з відповідної
частини мови: багато (замість один), відчувати, вони, живіт, жити, їсти, кисть,
лікоть, любити, нога, обличчя, помаранчевий, п’ять, рожевий, три, чотири, шість,
шкіра.

Японська мова (молодші та старші класи)
Пояснення (10 балів):
— Структура речення (розлога): +2 бали за бездоганну структуру; +1 бал, якщо є
недоліки, зокрема якщо не сказано про необов’язковість окремих елементів.
— Словник прямих додатків та числівників: +1 бал, якщо наявні всі слова.
— Наведено усі варіанти підметів чи описано їх формування: +1 бал.
— Наведено усі варіанти непрямих додатків чи описано їх формування (але просто
згадати про додавання san недостатньо): +1 бал.
— Словник означень (кольорів) з урахуванням частки no: +1 бал.
— Класифікатори: +2 бали, якщо правильно описано всі три класифікатори; +1 бал,
якщо правильно описано хоча б один класифікатор або якщо висловлено
припущення, що дані слова залежать від відповідного іменника.
— Присудки: +1 бал за значення та +1 бал за граматичний час.
Перше завдання (2 бали):
— по +1 балу за кожен правильний переклад.
Друге завдання (8 балів):
— по +2 бали за кожен безпомилковий переклад; по +1 балу за кожен переклад з
однією помилкою (очевидні описки помилками не вважалися).

Та́нана (старші класи)
Пояснення (8 балів):
— Для дієслів указано правильні префікси: +1 бал.
— Для всіх дієслів указано правильні корені: +1 бал.
— Особові морфеми: +1 бал.
— Порядок частин для ствердження: +1 бал.
— Порядок частин для заперечення із я, ви: +1 бал.
— Порядок частин для заперечення із ми, він, вони: +1 бал.
— Два e переходять в один: +1 бал.
— Взаємодія заперечного ą з останнім звуком кореня: +1 бал (+0,5 бала, якщо
розглянуто лише випадок голосного або лише випадок приголосного).
Перше завдання (3 бали):
— по +0,5 бала за кожну правильну відповідність.
Друге завдання (3 бали):
— по +0,5 бала за кожен правильний переклад.
Третє завдання (6 балів):
— по +1 балу за кожен безпомилковий переклад; по +0,5 бала за переклад з однією
помилкою.
Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

