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Критерії оцінювання задач особистого туру

Монети (молодші класи)
Пояснення (16 балів):
¾ Указані або з роботи випливають співвідношення між вартостями pya, mu, mat:
по +5 балів за щонайбільше два різних співвідношення.
¾ Значення nga (множення на 5): +6 балів.
Завдання (4 бали):
¾ Правильна відповідь: +1 бал.
¾ Коректний коментар-обґрунтування до відповіді: +3 бали.

Дієслова (молодші та старші класи)
Пояснення (6 балів):
¾ Вказано на багаторазовість або регулярність дії в одній із груп: +2 бали.
¾ Вказано на одноразовість дії в одній із груп: +2 бали.
¾ Вказано на тривалість події у групі, де вона одноразова: +2 бали.
За наявності кількох критеріїв розподілу на групи, один з яких правильний (або близький до правильного), до перевірки приймається саме він, а помилкові критерії ігноруються.
Завдання (14 балів):
¾ Завдання 1: по +2 бали за кожну правильно класифіковану пару речень.
¾ Завдання 2: по +1 балу за кожне правильно складене речення або зауваження про
відсутність такого речення; +1 бал за увесь пункт, якщо в прикладах наявні недоліки.
Бали за завдання присуджуються лише в разі наявності хоча б мінімальних пояснень у
правильному напрямку або якщо з відповідей до другого завдання видно, що учасник відчуває відмінність між групами.

Оджибве (молодші класи)
Пояснення (8 балів):
¾ Префікси in- та ind-: по +1 балу за кожен або +1 бал за весь пункт, якщо сказано лише те, що перша особа утворюється з другої додаванням in- або ind-.
¾ Чергування a ® e, i ® e, e ® aye: по +1 балу за кожне.
¾ Шість закінчень (дві парадигми по три закінчення): по +0,5 бала за кожне.
У кожному з пунктів пояснення незазначення, про які конкретно форми йдеться, карається зняттям половини балів за відповідний пункт.
Завдання (12 балів):
¾ Завдання 1: по +1 балу за кожну правильну відповідь.
¾ Завдання 2: по +1 балу за кожну правильну відповідь.
Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

Оджибве (старші класи)
Пояснення (8 балів):
¾ Префікси форми першої особи (+2 бали):
o

+1 бал за чіткий опис творення цієї форми за допомогою префікса in-;

o

+1 бал за чіткий опис вжитку ind- перед голосними;

o

якщо з наведених міркувань не випливає однозначно, як утворити форму
першої особи з іншої форми або з наведеного в роботі словника коренів (основ), бал за цей пункт ділиться навпіл;

o

якщо опис префіксів може призвести до неоднозначності (наприклад, якщо
цю форму прийнято за основну, а інші творяться відкиданням префікса, тому
не можна розрізнити -d- на початку кореня з -d- в кінці префікса), бал за цей
пункт ділиться навпіл.

¾ Чергування голосних (+3 бали):
o

по +1 балу за кожне правильно пояснене з чергувань a ® e, i ® e, e ® aye;

o

якщо чітко не вказано, що чергується саме перша голосна кореня (в тому числі якщо не вказано, з якої з інших форм відбувається перехід), бал за цей
пункт ділиться навпіл;

o

якщо чергування описане у протилежному напрямку, то, враховуючи, що це
призводить до неоднозначності, бал за пункти a ® e та i ® e ділиться навпіл.

¾ Закінчення (+3 бали):
o

по +0,5 бала за закінчення до кожної з шести форм (дві парадигми по три форми);

o

якщо з наведених міркувань не зрозуміло, яке з закінчень коли використовувати, бал за цей пункт ділиться навпіл;

o

якщо наведені закінчення не співвідносяться одне з одним (наприклад, у деякі з них, але не всі, включено попередню приголосну), бал за цей пункт може бути суттєво знижено.

Завдання (12 балів):
¾ Завдання 1: по +1 балу за кожну правильну відповідь.
¾ Завдання 2: по +1 балу за кожну правильну відповідь.
Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

Рапануйська мова (молодші та старші класи)
Пояснення (10 балів):
¾ Структура речень (+4 бали):
o

по 2 бали за структуру речення з дієсловами чуття та за структуру речення з
іншими дієсловами;

o

по 1 балу за структуру з неточностями;

o

1 бал за увесь пункт, якщо вказано лише порядок слів «дієслово — підмет —
присудок».

¾ Словник (+2 бали):
o

по 1 балу за таблицю іменників/займенника та за таблицю дієслів;

o

по 0,5 бала за таблицю з неточностями.

¾ Присвійні займенники (+3 бали):
o

+2 бали за пояснення залежності першої частини займенника від відношення підмета до присудка, але +1 бал, якщо пояснення лише частково правильне, зокрема якщо спирається на закінчення займенника;

o

+1 бал за пояснення залежності другої частини займенника від особи підмета.

¾ Артикль te та випадки, коли його вживають: +1 бал.
Завдання (10 балів):
¾ Завдання 1: по +1 балу за кожен правильний переклад.
¾ Завдання 2:
o

по 1,5 бала за кожен правильний переклад, не зважаючи на написання літер
та діакритичні знаки;

o

по 0,75 бала за кожен переклад, що містить рівно одну помилку;

o

+0,5 бала за правильно написані літери та розставлені діакритичні знаки за
умови, що всі речення у цьому завданні перекладено правильно.

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

Нганасанська мова (старші класи)
Пояснення (9 балів):
¾ Вибір приголосної: +5 балів або +1 бал, якщо правильно розглянуто лише випадок,
коли останній склад — дифтонг (складається з двох голосних).
¾ Вибір голосної (+4 бали):
o

4 бали за повне правило;

o

3 бали, якщо під правило нечітко підпадає слово ‘кунсыҙы’;

o

2 бали, якщо за правило вказано залежність від останньої голосної та виписано всі відповідності;

o

1 бал, якщо за правило вказано залежність від останньої голосної, але розглянуто лише випадки ы — ы та у — у.

Завдання (11 балів):
¾ Правильно відновлено обидва слова у лівій колонці: +1 бал.
¾ За кожну правильно відновлену приголосну у словах із правої колонки за умови,
що учасник помітив залежність приголосної від дифтонгів (навіть якщо ця залежність і не є повним описом явища): по +0,5 бала.
¾ За кожну правильно відновлену голосну у словах із правої колонки за умови, що
учасник помітив відповідність «ы до ы, у до у» (хоча б у контексті останнього складу): по +0,5 бала.
Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

Мандомбе (старші класи)
Пояснення (8 балів):
¾ Напрям письма — зліва направо: +0,5 бала.
¾ Розділові знаки (+1 бал):
o

1 бал, якщо правильно вказано всі чотири розділових знаки;

o

0,5 бала, якщо правильно вказано хоча б два знаки.

¾ Позначення для приголосних (+2,5 бала):
o

2,5 бали, якщо є правильні позначення для всіх 14 приголосних;

o

2 бали, якщо є правильні позначення хоча б для 11 приголосних;

o

1,5 бала, якщо є правильні позначення хоча б для 8 приголосних;

o

1 бал, якщо є правильні позначення хоча б для 5 приголосних;

o

0,5 бала, якщо є правильні позначення хоча б для 2 приголосних.

¾ Основні позначення для голосних (+1 бал):
o

1 бал, якщо наявні правильні позначення для всіх п’яти голосних;

o

0,5 бала, якщо наявні правильні позначення принаймні для трьох голосних.

¾ Принцип запису складу, що містить одну приголосну та одну голосну: +0,5 бала.
¾ Запис складу, що містить лише голосну: +0,5 бала.
¾ Запис складу, що містить додаткову голосну (+1 бал):
o

1 бал, якщо пояснено принцип, за яким записується такий склад та наведено
діакритичні знаки для трьох голосних;

o

0,5 бала, якщо пояснено принцип, але не наведено знаки для всіх голосних
або наведено знаки для трьох голосних, але не пояснено принцип.

¾ Преназалізація (літера n чи m перед складом): +0,5 бала.
¾ w — як u: +0,5 бала.
Завдання (12 балів):
¾ Записи латиницею (+9 балів):
o

по 1 балу за кожну правильну відповідь;

o

по 0,5 бала за відповідь з однією помилкою.

¾ Запис слів у письмі мандомбе (+2 бали):
o

по 1 балу за кожен правильний запис;

o

по 0,5 бала за запис з однією помилкою.

¾ Запис цифр 1 і 5 (+1 бал):
o

1 бал за правильну відповідь;

o

0,5 бала, якщо один із записів неправильний або переплутано порядок записів.

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

