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Глаголиця   (залік «Ем») 

Завдання 1 (46 балів): 

¾ по +2 бали за кожну правильну відповідність. 

Завдання 2 (34 бали): 

¾ по +1 балу за кожне транслітероване без помилок слово — до 15 балів; 
¾ по +1 балу за кожен рядок, для якого надано допустимий переклад — до 5 балів; 
¾ +10 балів за правильно записані числа з тексту; 
¾ +4 бали за правильне тлумачення додаткового фрагмента. 

Завдання 3 (5 балів): 

¾ +5 балів, якщо відповідь правильна. 

Завдання 4 (15 балів): 

¾ 15 балів, якщо правильний порядок зазначено для літер, назви яких подано в умові 
задачі, а також зроблено висновки про розташування інших літер, спираючись на 
їхні числові значення та порядок літер у сучасній абетці; 

¾ 10 балів, якщо правильний порядок зазначено лише для літер, назви яких подано в 
умові задачі; 

¾ 5 балів, якщо правильний порядок зазначено для значної частини літер, назви яких 
подано в умові задачі. 

  



 

 

Вісім мов   (залік «Ес») 

Кожна з восьми мов (25 балів): 

¾ відповідності (18 балів): 
o по +1 балу за кожну правильну відповідність; 

¾ переклади (6 балів): 
o по +1 балу за кожен безпомилковий переклад, не враховуючи форм слів, які 

неможливо відновити, а також діакритичних знаків; 
o по +0,5 бала за кожен переклад, що містить рівно одну помилку; 

¾ бонус: +1 бал, якщо для даної мови встановлено всі відповідності та всі речення пе-
рекладено безпомилково. 

Результат за всі мови складається. Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 

  



 

 

Бенгальська мова   (залік «Ех») 

Завдання 1 (24 бали): 

¾ 24 бали за правильну відповідь; 
¾ 12 балів за відповідь, у якій правильно вказано зміст одного стовпця; 
¾ 24/n балів, якщо правильну відповідь вказано як один з n можливих варіантів. 

Завдання 2 (24 бали): 

¾ для кожної з 12 справді наявних мов (по 2 бали): 
o 2 бали, якщо для мови вказано правильну комірку; 
o 1 бал, якщо для мови вказано неправильну комірку. 

Завдання 3 (52 бали): 

¾ по +1 балу за кожну правильно розташовану мову, починаючи з другої (11 балів); 
¾ +1 бал, якщо сказано про сполучник; 
¾ по +1 балу за кожну правильно розташовану країну та по +0,25 бала за кожну кра-

їну, розташовану в правильній комірці на помилковій позиції — до 40 балів. 

Сумарний бал округлюється до найближчого цілого. 


