
Критерії оцінювання 
Другий тур відбору 

на Дванадцяту міжнародну олімпіаду з лінгвістики  



1. Три артиклі 

Загальне (5 балів): 

 Відкинуто залежність артикля від семантики слова (можна без обґрунтування): +2 бали. 
 Помічено, що артикль залежить від першої літери слова: +3 бали. 
 Правильна відповідь (частково або повністю): +0 балів. 

Обґрунтування an dour (4 бали): 

 Правильне обґрунтування: +4 бали. 
 Вказано, що an ставлять лише перед передньоязиковими/зубними приголосними або ска-

зано, що «язик упирається в зуби»: +2 бали. 
 Вказано, що an ставлять лише перед зімкненими приголосними: +2 бали. 

Обґрунтування ar skraper, ar prenestr (5 балів + 5 балів): 

 Правильне обґрунтування: +10 балів. 
 Формально некоректне обґрунтування або таке, де розглядають об’єднання категорій з різ-

них класифікацій приголосних: +0 балів. 

Обґрунтування al lez (6 балів): 

 Знайдено ознаку (ознаки), що виділяє літеру l: +6 балів. 
 Спроби обґрунтування того, що перед l має стояти третій артикль, без явно вказаної форми: 

+0 балів. 
  



2. Фулайм 

Завдання 1, зведення до двох варіантів перекладу (15 балів): 

 Виписано правильні переклади: +5 балів. 
 Виписано альтернативний набір перекладів: +5 балів. 
 Обґрунтовано, що інших варіантів не існує: +5 балів. 

Завдання 1, вибір правильного варіанта (5 балів): 

 Наведено аргументацію, що спирається на фонетичну будову слів: +0 балів. 
 Наведено один аргумент, що спирається на значення слів: +3 бали. 
 Наведено два аргументи, що спираються на значення слів: +5 балів. 

Завдання 2 (5 балів): 

 З поясненням наведено два варіанти відповіді (фільмик/фільмець та фільми) або один, що 
відповідає вибраному для завдання 1 варіанту: +5 балів.  



3. Аксолотль 

Завдання 1 (18 балів): 

 Пояснення фраз зі словом «їсти»/«їжа»: +1 бал. 
 Структура речень з дієсловами (присудок — підмет — додаток): +1 бал. 
 Структура речень без дієслів: +1 бал. 
 Значення префіксів no-, i- для іменників: +1 бал за кожний. 
 Явно виписано, що власника об’єкта (третю особу) записують одразу після іменника: +1 бал. 
 Утворення конструкцій з прийменником: +2 бали за повне пояснення; +1 бал за часткове 

пояснення; +0 балів за згадку ipan. 
 Частка in: +2 бали за повне пояснення або пояснення без згадки про другу частину бездієс-

лівного речення; +1 бал за часткове пояснення; +0 балів за згадку. 
 Закінчення слів: +2 бали за повне пояснення, +1 бал за часткове пояснення. 
 Префікси ni-, nech-, qu-: +1 бал за кожний. 
 Порядок префіксів, коли наявні водночас ni- та qu-: +1 бал (у випадку, коли хоча б один з 

цих префіксів не виділено, бал не нараховується). 
 При оцінюванні словника враховувалася правильність лише коренів слів; при цьому прий-

менник, частка in та іменник-дієслово «їсти» ігнорувалися: +2 бали за правильний набір ві-
дповідностей (tepetl можна перекласти як «пагорб» або «вершина пагорба»); +1 бал за на-
бір відповідностей з однією чи двома помилками (відсутність слова вважається однією по-
милкою). 

Завдання 2 (7 балів): 

 Переклад першої фрази: +2 бали за правильний переклад; +1 бал за переклад з однією не-
точністю; +0 балів у решті випадків. 

 Переклад другої фрази: +2 бали за правильний переклад; +1 бал за переклад з однією не-
точністю (зокрема, за переклад без використання тире); +0 балів у решті випадків (напри-
клад, за переклад «У мене є собака»). 

 Переклад третьої фрази: +3 бали за правильний переклад; +2 бали за переклад з однією 
неточністю; +1 бал за переклад з двома неточностями; +0 балів у решті випадків. 

  



4. Правильні многогранники 

Значення фрагментів на кожному з шести місць (18 балів): 

 Перший фрагмент: +3 бали або +1 бал, якщо вказано, що це просто назва многогранника, 
або якщо сказано, що це або кількість граней, або кількість ребер. 

 Другий і п’ятий фрагменти: по +3 бали за кожен або по +1 балу, якщо не вказано, в якому 
порядку ці два фрагменти відповідають за кількість граней та кількість вершин. 

 Третій фрагмент: +3 бали або +2 бали, якщо вказано, що це форма грані, а не кількість її ве-
ршин, або якщо з роботи не випливає те, що дана форма числа зв’язана. 

 Четвертий і шостий фрагменти: по +3 бали. 

Решта (7 балів): 

 Виділення шести місць з різними фрагментами (наприклад, у таблиці) або таблиця з усіма 
характеристиками всіх правильних многогранників: +3 бали. 

 Значення двох фрагментів, що містяться в дужках: по +1 балу кожен. 
 Переклади означень: +2 бали, якщо в кожному перекладі порядок частин і чи́сла правильні 

(перше слово може бути грецькою назвою тіла) або якщо нема явно виписаних перекладів, 
але є оцінені не в нуль тлумачення всіх шести фрагментів та виписано в таблиці числові па-
раметри тіл; +1 бал, якщо це зроблено принаймні за трьома ненульовими стовпцями. 
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