
Критерії оцінювання 
Третій тур відбору 

на Дванадцяту міжнародну олімпіаду з лінгвістики  



1. Особові займенники 

Ознака на невизначеність (9 балів): 

 Коректно сформульована ознака: +9 балів. 
 Частково коректно сформульована ознака: +5...+8 балів. 
 Якщо ознака сформульована в термінах форми однини/множини: +1 бал. 

Інші ознаки (16 балів): 

 Чи є серед позначуваних осіб я: +8 балів, навіть за наявності дрібного недоліку. 
 Чи є серед позначуваних осіб ти: +8 балів, навіть за наявності дрібного недоліку.  



2. Ідентифікаційний код 

Завдання 1 (16 балів): 

 Перші три символи — перші приголосні прізвища: +1 бал. 
 Якщо у прізвищі дві приголосних, їх доповнюють першою голосною літерою: +1 бал. 
 Наступні три символи — перша, третя та четверта приголосні імені, коли приголосних хоча б 

чотири: +1 бал. 
 Літеру y завжди вважають приголосною: +1 бал. 
 Коли приголосних в імені рівно три, беруть їх: +1 бал або +0 балів, якщо з цього правила 

зроблено винятки. 
 Якщо в імені дві приголосних, їх доповнюють першою голосною літерою: +1 бал. 
 Наступні два символи — рік народження: +1 бал. 
 Наступний символ відповідає місяцю народження: +2 бали за повну й безпомилкову таб-

лицю відповідностей (або явно виписані в тексті відповідності для всіх 12 місяців); +0 балів, 
якщо сказано, що номер місяця дорівнює номеру літери в англійській абетці; +1 бал інакше. 

 Наступні два символи — місяць народження, можливо, збільшений на 40 (що слід явно на-
писати): +1 бал. 

 Збільшення на 40 відбувається для жінок: +1 бал. 
 Наступний (12-й) символ коду завжди Z: +1 бал. 
 Наступна цифра відповідає континенту: +1 бал за таблицю відповідностей для п’яти відо-

мих континентів; +0 балів, якщо такої таблиці немає. 
 Наступні два символи ідентифікують країну в межах континенту: +1 бал. 
 Ці символи відповідають алфавітному порядку країн: +2 бали або +1 бал, якщо явно не вка-

зано, що нумерація починається з нуля. 

Завдання 2 (9 балів): 

 Приклади імен: +2 бали за три безпомилкових приклади; +1 бал, якщо хоча б в одному 
прикладі є помилка; +0 балів інакше. 

 Приклади прізвищ: +1 бал за три безпомилкових приклади; +0 балів, якщо хоча б в одному 
прикладі є помилка. 

 Статі: +1 бал за три правильно вказаних статі; +0 балів, якщо є хоча б одна помилка. 
 Дати народження: +2 бали за три правильних дати; +1 бал, якщо хоча б в одній даті є одна 

неточність; +0 балів інакше. 
 Для першого коду вказано, що шукана країна є країною Південної Америки, що розташова-

на в алфавітному порядку між Болівією та Чилі: +1 бал. 
 Названо Бразилію: +1 бал. 
 Безпомилково вказано континенти походження для решти двох носіїв: +1 бал.  



3. Повинність 

Завдання 1 і 2 (9 балів): 

 Усі речення першого завдання та перше речення другого завдання: по +1 балу за бездоган-
ний переклад одного речення (допускаються описки в написанні літер). 

 Друге й третє речення другого завдання: по +2 бали за бездоганний переклад одного ре-
чення; по +1 балу за переклад з однією помилкою (описки в написанні літер помилками не 
вважаються). 

Завдання 3 (16 балів): 

 Слово фае означає «повинен»: +1 бал. 
 Переклад займенника: +1 бал (але тільки якщо явно вказано відповідні префікси). 
 Порядок частин речення (обставина — додаток — дієслово): +1 бал. 
 Числівник «один» (зы): +1 бал. 
 Решта числівників — суфікси: +1 бал (але тільки якщо наведено хоча б один приклад). 
 Числівники приєднуються за допомогою -и-: +1 бал. 
 Прикметник «новий» (-кІ-): +1 бал. 
 Відмінкові закінчення -р/-м/-кІэ: по +1 балу за пояснення кожного. 
 Явно вказано порядок суфіксів (прикметника, числівника й відмінкового закінчення): +1 бал 

(якщо відмінкове закінчення не виділено, цей бал не нараховується). 
 Опис конструкцій зі словами «менше» та «більше» в додатках: +1 бал (тільки якщо явно 

вказано переклади обох цих слів і те, що вони стоять після іменника). 
 Опис конструкцій зі словами «менше» та «більше» в обставині: +1 бал. 
 Опис конструкції зі словами «від» і «до»: +1 бал (але тільки якщо явно виписано всі слова 

конструкції). 
 Коментар до перекладу слова экзамен або наявність явно виписаних перекладів усіх трьох 

слів ноутбук, роман та километр: +1 бал. 
 «Словник»: явно вказано переклад хоча б одного дієслова та принаймні одного іменника: 

+1 бал. 

  



4. Стародавні написи 

Ідентифікація фрагментів (18 балів): 

 Виділено п’ять пар фрагментів, що в позначеннях з авторського розв’язання є фрагментами 
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹: +6 балів або +5 балів, якщо на одному з написів не виділено два правиль-
них фрагменти. 

 Помічено, що чотири пари з десяти виділених фрагментів однакові: +6 балів. 
 Помічено ідентичність лише однієї пари: +2 бали або +3 бали, якщо поверхово сказано про 

аналогічну ідентичність інших пар, але отримано неправильну відповідь. 
 Ідентифіковано фрагменти 𝑀, 𝑁: +3 бали. 
 Замість фрагментів 𝑀 та 𝑁 ідентифіковано фрагменти 𝑀𝑎, 𝑁𝑎 та 𝑀𝑏 (без зауваження про 

схожість 𝑀𝑎 та 𝑀𝑏): +2 бали. 
 Замість фрагментів 𝑀 та 𝑁 ідентифіковано фрагменти 𝑎 + 𝑀𝑎 + 𝑁𝑎, 𝑏 + 𝑀𝑏, а також фраг-

мент 𝑏: +1 бал. 
 Ідентифіковано фрагменти 𝑎, 𝑏 в усіх словах або в частині слів, але без шкоди для ходу 

розв’язання: +3 бали. 
 Ідентифіковано фрагменти 𝑎, 𝑏 як закінчення першого та четвертого слів: +2 бали. 

Значення фрагментів (7 балів): 

 В роботі наявне припущення, що 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 або фрагменти, що їх містять, — імена ко-
ролів: +2 бали. 

 Наявне припущення, що фрагмент 𝑀 означає «король»: +2 бали. 
 Наявне припущення, що фрагмент 𝑁 означає «син»: +1 бал. 
 Наявне припущення, що 𝑎 та 𝑏 — відмінкові закінчення: +2 бали. 
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