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1. Айнська мова 

Правила (8 балів): 

¾ Структура речення: 
o наведено правильний порядок частин речення і сказано про префікс присуд-

ка у випадку, коли підмет виражено займенником: +4 бали; 
o структуру описано частково (наприклад, сказано, що присудок стоїть на ос-

танньому місці): +2 бали. 
¾ Належність: 

o описано формування та порядок слів для усіх трьох варіантів відношення 
належності в задачі, наведено словник префіксів для присвійних займенни-
ків: +4 бали; 

o частковий опис (наприклад, описано формування та порядок слів для одного 
варіанта відношення належності або наведено повний словник префіксів 
для присвійних займенників): +2 бали. 

Відповіді (12 балів): 

¾ За кожен переклад: 
o якщо переклад не містить помилок: +2 бали; 
o якщо переклад містить рівно одну помилку (неправильну літеру чи слово, 

зайве або пропущене слово, неправильний порядок слів, неправильний варі-
ант належності, неправильне число або час): +1 бал. 

  



 

2. Гауса 

Правила (8 балів): 

¾ За умови, що до обох прикметників застосовано однакові правила залежно від їх-
нього роду (тобто закінчення -a/-e): 

o встановлення роду іменника, що називає істоту, за статтю істоти: +4 бали; 
o встановлення роду іменника, що називає неістоту, за останньою літерою (-a / 

не -a): +4 бали. 

Відповіді (12 балів): 

¾ За кожну відповідь: 
o слово записано без помилок: +1 бал. 

¾ Якщо всі відповіді правильні: додатково +1 бал.  



 

3. Естонська мова 

Правила (12 балів): 

¾ Відповідність пари глухих і одного глухого звука (навіть якщо про це сказано в ін-
ших термінах): +4 бали. 

¾ Відповідність глухого й дзвінкого (навіть якщо про це сказано в інших термінах): 
+4 бали. 

¾ Відповідність сонорного й дзвінкого та подвоєного сонорного (навіть якщо про це 
сказано в інших термінах): +4 бали. 

Відповіді (8 балів): 

¾ За кожну форму: 
o якщо слово не містить помилок (за винятком, можливо, неправильного діа-

критичного знака): +1 бал.  



 

4. Баскійська мова 

Правила (4 бали): 

¾ Основи: 
o указано всі п’ять основ: +2 бали; 
o правильно указано хоча б одну основу: +1 бал. 

¾ Додатки: 
o указано всі три варіанти додатків, а також роз’яснено винятковість форм із 

zer: +2 бали; 
o правильно указано хоча б один додаток, але не всі, або немає роз’яснення 

щодо zer: +1 бал. 

Відповіді (16 балів): 

¾ Завдання 1 (5 балів, напівцілий сумарний бал округлюється вниз): 
o за кожну правильну відповідність: +0,5 бала. 

¾ Завдання 2 (3 бали): 
o за кожен правильний переклад: +1 бал. 

¾ Завдання 3 (8 балів): 
o за кожен правильний переклад: +2 бали; 
o за переклад з зайвими діакритичними знаками або з опечаткою: +1 бал. 

  



 

5. Розбір речень 

Правила (8 балів): 

¾ Літери: 
o значення літер пояснено повністю: +4 бали; 
o значення літер пояснено частково, причому розв’язок не містить тверджень, 

що суперечили б природі A та B як внутрішніх частин речення: +2 бали. 
¾ Цифри: 

o значення цифр пояснено повністю: +4 бали; 
o значення цифр пояснено частково: +2 бали. 

Відповіді (12 балів): 

¾ За кожну формулу: 
o формула не містить помилок (за винятком, можливо, використання символу 

0 замість O): +2 бали.  



 

6. Африканське письмо 

Правила (6 балів): 

¾ Указано напрям письма та сказано або те, що письмо складове, або те, що за приго-
лосний звук відповідає базова форма символу: +2 бали. 

¾ За голосний звук у складі відповідає форма кінчика у правому нижньому куті сим-
волу: +2 бали. 

¾ Наведено принаймні три додаткових діакритичних знаки або описано їх у цілому: 
+2 бали. 

Відповіді (14 балів): 

¾ За кожне слово: 
o слово не містить помилок: +2 бали; 
o у слові є помилки, але правильним є або набір (і порядок) приголосних слова 

(включно з y), або набір (і порядок) голосних: +1 бал.  



 

7. Дієслова 

Правила (8 балів): 

¾ Критерій доконаності/недоконаності: 
o критерій виписано чітко (хоча, можливо, в інших термінах): +4 бали; 
o критерій виписано нечітко або лише для однієї пари груп: +2 бали. 

¾ Поділ дієслів у межах одного виду: 
o наведено один з можливих критеріїв поділу: +4 бали; 
o критерій подано нечітко або він має граматичний характер, але працює ли-

ше для однієї пари груп: +2 бали. 

Відповіді (12 балів): 

¾ За кожну відповідь: 
o дієслово віднесено до правильної групи: +1 бал. 


