Районний та регіональний етап
VII Київської відкритої олімпіади з лінгвістики
9 і 10 листопада 2019 р.

Критерії оцінювання

Ельбасанське письмо (молодші класи)
Правила (3 бали):
¾ Напрям письма: +1 бал.
¾ Відповідності символів:
o

2 бали за правильні відповідності для всіх 15 символів;

o

1 бал, якщо вказано правильні відповідності для 8—14 символів.

Відповіді (17 балів):
¾ Завдання 1: по +1 балу за кожну правильну відповідність.
¾ Завдання 2 і 3:
o

по 2 бали за кожну безпомилкову відповідь;

o

по 1 балу за кожну відповідь рівно з однією помилкою (неправильна, зайва
або пропущена літера; дві літери переплутано місцями).

Ленґо (молодші та старші класи)
Правила (6 балів):
¾ З пояснень у роботі випливає, що, коли початкова форма слова закінчується на голосну, відмінну від a, присвійна форма утворюється з початкової шляхом додавання в кінець слова -a: +2 бали.
¾ З пояснень у роботі випливає, що, коли всі голосні у початковій формі a, присвійна
форма утворюється з неї шляхом заміни всіх a на e: +2 бали.
¾ З пояснень у роботі випливає, що, коли остання голосна у початковій формі слова
a, але слово містить відмінні від a голосні, присвійна форма утворюється з початкової шляхом заміни кінцевого -a на -e: +2 бали.
Пояснення в роботі учасника не обов’язково повинні збігатися з авторськими. Є й інші
можливі способи коректно описати явище, що спостерігається в задачі.
Відповіді (14 балів):
¾ По +1 балу за кожну повністю правильну відповідь до завдань 1 і 2 (без проміжних
балів!). Зайві варіанти відповідей до завдання 2 слід зараховувати як неправильну
відповідь.

Насі (молодші та старші класи)
Правила (10 балів):
¾ Пояснення до чотирьох основних категорій іменників (тобто всіх, крім liu):
o

по 2 бали за пояснення, якщо воно дозволяє точно відділити слова відповідної категорії від решти слів з умови задачі — навіть якщо пояснення частково відрізняється від авторського;

o

по 1 балу, якщо пояснення наближене до правильного.

¾ Будова словосполучення: +1 бал.
¾ З написаного в роботі випливає, що шукане слово залежить від значення іменника: +1 бал.
Відповіді (10 балів):
¾ По +1 балу за кожну правильну відповідь, починаючи з третьої (1 бал за три правильних відповіді, 2 бали за чотири правильних відповіді і т. д.).

Кіче (молодші та старші класи)
Правила (10 балів):
¾ Словник:
o

іменники та дієслова: +1 бал, якщо у словнику є всі іменники та дієслова;

o

займенники: +1 бал, якщо у словнику є всі займенники.

¾ Утворення множини іменника:
o

суфікс -aab': +1 бал;

o

чергування подвійного та одинарного голосного: +1 бал.

¾ Заперечення (na/ta): +1 бал.
¾ Структура речень: по +1 балу за кожен з п’яти типів речень, якщо повно й правильно описано структуру відповідного типу речення за винятком, можливо, заперечних часток na/ta. Правильний опис не обов’язково повинен достеменно збігатися з
авторським.
Відповіді (10 балів):
¾ Завдання 1: по +1 балу за кожен правильний переклад.
¾ Завдання 2:
o

речення 13—16: по +1 балу за правильний переклад та по +0,5 бала за переклад з однією помилкою (неправильною, зайвою чи відсутньою літерою або
морфемою; описки, включно з пропуском риски ', помилкою не вважаються);

o

речення 17: +2 бали за правильний переклад; +1 бал за переклад з однією помилкою; +0,5 бала за переклад з двома помилками (помилкою вважається
неправильна, зайва або відсутня літера чи морфема або ж два слова, переставлені місцями; описки, включно з пропуском риски ', помилкою не вважаються);

o

бонус: +1 бал, якщо жоден з перекладів не містить ані помилок, ані описок.

Напівцілий сумарний бал округлюють униз.

Вірменська мова (старші класи)
Правила (4,5 бали):
¾ Напрям письма: +0,5 бала.
¾ Відповідності символів: +1 бал, якщо є правильні відповідності принаймні для половини літер (розрізняти великі та малі літери не обов’язково).
¾ Графічна схожість օ та ֆ на відповідні літери кирилиці (або латиниці; або грецької
абетки): по +0,5 бала за літеру.
¾ Пояснено різницю між літерами ք та կ: +1 бал.
¾ Пояснено різницю між літерами օ та ո: +1 бал.
Відповіді (15,5 балів):
¾ Завдання 1:
o

6 балів, якщо правильно вказано всі 19 країн;

o

5 балів, якщо правильно вказано 16, 17 або 18 країн;

o

4 бали, якщо правильно вказано 13, 14 або 15 країн;

o

3 бали, якщо правильно вказано 10, 11 або 12 країн;

o

2 бали, якщо правильно вказано 7, 8 або 9 країн;

o

1 бал, якщо правильно вказано 4, 5 або 6 країн.

¾ Завдання 2: по +0,5 бала за кожну вказану країну.
¾ Завдання 3:
o

по 1 балу за кожен безпомилковий запис;

o

по 0,5 бала за кожен запис рівно з однією помилкою (неправильною, відсутньою або зайвою літерою; парою переставлених літер).

Напівцілий сумарний бал округлюють униз.

