
 
 

Критерії оцінювання 
Шкільний етап Київської відкритої олімпіади з лінгвістики. 2015/16 н. р. 

1. Ігбо (20 балів) 

Завдання 1. За кожну правильно встановлену відповідність — по 2 бали (загалом 10 балів). 

Завдання 2. За правильну відповідь — 5 балів. 

Завдання 3. За правильну відповідь — 5 балів. За загалом правильну відповідь (починається на n, 

закінчується на akükü або akuku), але написану з помилками (немає апострофа, діакритичних зна-

ків, зайва літера і т. п.) — 3 бали. 

2. Хайда (20 балів) 

Завдання 1. Якщо вказано або з роботи випливає, що правильними є перше і четверте речення — 

6 балів; інакше — нуль замість шести. За абсолютно правильний переклад кожного з цих двох ре-

чень — по 3 бали (якщо переклад містить хоча б одну помилку, замість 3 балів учасник не зароб-

ляє нічого). Загалом за це завдання — 12 балів. 

Завдання 2. За кожен із перекладів — по 4 бали (загалом 8 балів). За кожну дрібну помилку на 

кшталт відсутності апострофа, діакритичного знака чи дефіса, пропущену літеру і т. п. віднімається 

по 1 балу. За кожну суттєву помилку (наприклад, використано неправильне слово) віднімається по 

2 бали. 

3. Чукотська мова (20 балів) 

Завдання 1. За кожну правильно встановлену відповідність — по 1 балу (загалом 8 балів). 

Завдання 2. За перші два числа (20 і 60) по 1 балу. За третє (84) — 2 бали. Загалом — 4 бали. 

Завдання 3. За кожне число — по 2 бали (загалом 8 балів). Якщо відповідь містить описки (пропу-

щено літеру, ніяк не відмічено особливості літер ӄ та ӈ і т. п.) — 1 бал замість двох. Якщо є суттєві-

ша помилка (пропущене, неправильне чи зайве слово і т. п.) — жодного бала за дане число. 

4. Місяці (20 балів) 

Усього маємо 33 слова. За кожне слово, для якого правильно визначено мову, слід нарахувати по 

1 балу. Від загального результату відняти 13 балів (але при цьому, звичайно, не ставити від’ємних 

балів за задачу). 


