Районний та регіональний етап
VI Київської відкритої олімпіади з лінгвістики
1 і 2 грудня 2018 р.

Критерії оцінювання

Українська мова (молодші та старші класи)
Правила (10 балів):
¾ Учасник зауважив неоднозначність речень: +5 балів.
¾ Учасник точно охарактеризував дві групи: +5 балів.
Відповіді (10 балів):
¾ За відповідь до кожного з речень 9—12:
o

якщо відповідь для даного речення повністю правильна: +2 бали;

o

інакше: +0 балів.

¾ Пояснення неоднозначності речення 10 (достатньо навести хоча б один аргумент:
неоднозначність вибору між ручкою та лінійкою або наявність третього іменника):
+2 бали.

Шипібо (молодші та старші класи)
Правила (10 балів):
¾ Розбиття слів на склади: +5 балів або менше — пропорційно до кількості слів (крім
слів з завдання), для яких розбиття на склади, подане в умові, відповідає описаній
учасником схемі або алгоритму.
¾ Правило наголошення: +5 балів; можливі часткові бали — по мінус балу від цієї
кількості для кожного слова (крім слів з завдання), для якого наголос, поданий в
умові, суперечить описаному учасником правилу — але бал за цей пункт не має
вийти від’ємним.
Відповіді (10 балів):
¾ За кожне слово:
o

якщо слово повністю правильно розбите на склади: +0,5 бала;

o

якщо у слові правильно поставлено наголос: +0,5 бала.

Напівцілий сумарний бал округлюють униз.

Давньоанглійська та кастильська мови (молодші класи)
Правила (10 балів):
¾ Відповідність між порядком слів у давньоанглійській і кастильській мовах (але
учаснику не обов’язково писати, які саме слова в реченнях є підметом, присудком і
додатком, адже це не випливає з умови): +2 бали.
¾ Відповідності «дієслів»: +1 бал (або +0,5 бала, якщо подані відповідності неповні або
правильні лише частково).
¾ Відповідності «займенників-підметів», які складаються з одного слова: +1 бал (або
+0,5 бала, якщо подані відповідності неповні чи правильні лише частково).
¾ Відповідності «підметів», які складаються з трьох слів, або відповідність ond ~ y:
+1 бал (чи +0,5 бала, якщо відповідності неповні).
¾ Закінчення дієслів у давньоанглійській: +2 бали; або +1 бал, якщо відповідності підметів і закінчень давньоанглійської неповні чи правильні лише частково; +0,5 бала, якщо правильно сказано лише про одне закінчення.
¾ Закінчення дієслів у кастильській: +2 бали; або +1 бал, якщо відповідності підметів
і закінчень кастильської неповні чи правильні лише частково; +0,5 бала, якщо правильно сказано лише про одне закінчення.
¾ Відповідності «займенників-додатків»: +1 бал (або +0,5 бала, якщо подані відповідності неповні або правильні лише частково).
Відповіді (10 балів):
¾ Завдання 1: по +0,5 бала за кожну правильну відповідність.
¾ Завдання 2 і 3:
o

по +1 балу за кожен правильний переклад;

o

по +0,5 бала за кожен переклад, що містить рівно одну помилку;

o

по +0 балів, якщо переклад містить дві й більше помилок.

Увага! Неправильні діакритичні (надрядкові) знаки, вживання p замість þ і т. ін. у поясненнях і відповідях до цієї задачі помилками вважати не слід.
Напівцілий сумарний бал округлюють униз.

Казахська мова (молодші та старші класи)
Правила (10 балів):
¾ Словник: +0,5 бала, якщо словник виписано окремо (головне — відповідність коренів, а в тих чи інших літерах можуть бути помилки).
¾ «Гармонія голосних»: +3 бали (по балу за вибір а/е у формі множини, за вибір а/е у
формі вихідного відмінка та за вибір ы/і у присвійній формі).
¾ Остання приголосна у формах: р для множини, н для вихідного відмінка, м для першої особи, ң для другої особи: +2 бали (по +0,5 бала за форму).
¾ Вибір приголосної у формі множини: +1 бал (або +0,5 бала, якщо є недоліки).
¾ Вибір приголосної у формі вихідного відмінка: +1 бал (+0,5 бала, якщо є недоліки).
¾ Зауваження про реалізацію вихідного відмінка як від чи із залежно від того, чи є
іменник істотою: +0,5 бала.
¾ Одзвінчення у присвійних формах: +1 бал.
¾ Якщо основа закінчується на голосний, суфікс присвійної форми втрачає власну голосну: +0,5 бала (лише якщо зі сказаного це випливає для обох присвійних форм).
¾ Порядок суфіксів: +0,5 бала.
Відповіді (10 балів):
¾ За кожен правильний переклад: по +0,5 бала (якщо переклад містить хоча б одну
помилку, балів за нього не ставлять).
Увага! Учасник не зобов’язаний знати класифікацію приголосних і відповідну термінологію. Задача може допускати незначні варіації авторської схеми вибору початкової приголосної суфіксів множини та вихідного відмінка; описану учасником схему слід безпосередньо перевіряти на відповідність умові задачі.
Увага! Неточності в написанні особливих літер казахської абетки у поясненнях і відповідях до цієї задачі помилками не вважають (наприклад, якщо замість ә учасник напише е
або замість қ напише к, бали за це знімати не слід, але, якщо замість қ напише г, це вже
помилка).
Напівцілий сумарний бал округлюють униз.

Тайська мова (старші класи)
Правила (10 балів):
¾ «Словник» цифр від 1 до 9: +1 бал (або +0,5 бала, якщо є недоліки).
¾ Утворення назви хвилин від 11 до 19: +1 бал (або +0,5 бала, якщо є недоліки).
¾ Утворення назви хвилин від 31 до 59: +1 бал (або +0,5 бала, якщо є недоліки).
¾ Особливість утворення назви хвилин від 21 до 29: +1 бал.
¾ Виділення чотирьох проміжків: +4 бали — по +0,5 бала за виділену словесну структуру проміжку та по +0,5 бала за правильно встановлені часові межі проміжку.
¾ Порядок складових часу: +1 бал.
¾ Назва півгодини: +1 бал.
Відповіді (10 балів):
¾ Завдання 1: по +0,5 бала за кожну правильну відповідність після першої.
¾ Завдання 2: +0,5 бала.
¾ Завдання 3 і 4:
o

по +1 балу за кожну правильну відповідь;

o

по +0,5 бала за кожну відповідь, що містить рівно одну помилку;

o

по +0 балів, якщо відповідь містить дві й більше помилок.

Увага! Дрібні описки помилками чи навіть недоліками в цій задачі вважати не слід.
Напівцілий сумарний бал округлюють униз.

