III Київська відкрита олімпіада з лінгвістики
12—13 березня 2016 р.

Критерії оцінювання задач командного туру

Штати (залік «Ем»)
Завдання 1 (82 бали):
 Відповідь: по +2 бали за правильно відновлений код для кожного із 41 штату, для
яких код можна відновити однозначно.
Завдання 2 (12 балів):
 Перша літера коду збігається з першою літерою назви штату: +3 бали.
 Якщо назва штату складається з двох слів, друга літера коду збігається з першою літерою другого слова назви: +3 бали.
 У загальному випадку друга літера коду є однією з літер назви, але не першою:
+3 бали (+2 бали, якщо не сказано, що літера не є першою літерою назви; +1 бал,
якщо озвучено якийсь частковий випадок).
 Жодні два штати не мають однакових кодів: +3 бали (+1 бал, якщо сказано про унікальність, але не в загальному випадку).
Завдання 3 (6 балів):
 Відповідь: +6 балів мінус кількість помилок та мінус різниця між наданою відповіддю та оптимальною.

Фінська мова (залік «Ес»)
Спостереження (60 балів):
 У таблиці записано щось пов’язане з календарем: +6 балів (+3 бали, якщо натомість
вказано на числовий характер записів).
 У таблиці записано назви днів тижня і дати кожного 25-го дня 2016 року, починаючи з 2 січня: +6 балів.
 Словник для днів тижня: по +1 балу за слово (+7 балів загалом).
 «Словник» базових форм числівників: по +1 балу за форму (+12 балів загалом).
 Формування чисел від 11 до 19: +5 балів.
 Формування чисел від 20 до 29: +5 балів.
 Формування чисел від 30: +5 балів.
 Формулювання правил вибору форми для цифр 1 і 2: +4 бали.
 Значення заголовків таблиці: +2 бали.
 Коментарі щодо слів ‘tuhat’, ‘viikko’, ‘keskus’, ‘toistaa’: по +2 бали за кожен (+8 балів
загалом).
Відповіді (40 балів):
 За кожен правильно відновлений рядок: по +4 бали (по +2 бали, якщо відновлено
вміст рядка, але не його переклад).
 Правильно відновлено порядок рядків: +4 бали.
 Встановлено три слова, які можуть бути записані інакше: по +2 бали за слово із поданим правильним альтернативним варіантом запису та по +1 балу інакше.
 Вказано подібне явище в інших мовах: +5 балів.
 За переклад кожного зі слів ‘kuukausi’, ‘viikko’, ‘tuhat’, ‘keskus’, ‘toistaa’: по +1 балу.

Рифська мова (залік «Ех»)
Завдання (92 бали):
 Завдання 1: по +2 бали за кожну правильну відповідність.
 Завдання 2: по +4/3 бали за кожну правильну відповідність.
Пояснення: 8 балів.

