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Критерії оцінювання задач другого туру 
  



1. Удмуртська мова 

Пояснення (8 балів): 

¾ Суфікс -len: +1 бал. 
¾ Порядок слів: +1 бал. 
¾ Суфікс множини -jos/-os: +1 бал (або +0,5 бала, якщо не пояснено, коли який варіант 

використовувати). 
¾ Зауваження про набори: +2 бали (або +1 бал, якщо деякі набори пропущено). 
¾ Суфікс -eš’: +1 бал. 
¾ Додаткові суфікси для власності (-ez/-yz/-sy): +2 бали (або +1 бал, якщо є помилка чи 

неточність у поясненнях до даних трьох суфіксів). 

Відповіді (12 балів): 

¾ Завдання 1 (3 бали): 
o по +1 балу за кожен безпомилковий переклад; 
o по +0,5 бала за кожен переклад з однією помилкою. 

¾ Речення 17 (3 бали): 
o +1 бал, якщо наведено переклад для однієї пари лиж; 
o +1 бал, якщо наведено переклад для кількох пар лиж; 
o +1 бал, якщо наведено пояснення щодо різних перекладів. 

¾ Речення 18, 19, 20 (6 балів): 
o по +2 бали за кожен безпомилковий переклад; 
o по +1 балу за кожен переклад з однією помилкою. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 

Розв’язок, у якому рукави, лижі, штани і т. д. (але не долоні) оголошено збірними понят-
тями, що не мають форми множини, також зараховується як загалом правильний. 

  



2. Іврит 

Пояснення (8 балів): 

¾ Словник коренів (2 бали): 
o +2 бали, якщо наведено форми кожного зі слів і всі наведені форми є однорід-

ними; 
o +1 бал, якщо наведено однорідні форми принаймні для половини слів. 

¾ Граматичні форми (4 бали): 
o по +1 балу за спосіб формування кожної з чотирьох граматичних форм. 

¾ Чергування (2 бали): 
o +2 бали за повне пояснення; 
o +1 бал за неповне пояснення чергування. 

Відповіді (12 балів): 

¾ Завдання 1 (7 балів): 
o по +1/3 бала за кожну правильну відповідність, починаючи з другої. 

¾ Завдання 2 (5 балів): 
o по +1 балу за безпомилковий переклад; 
o за переклад бодай з однією помилкою балів не нараховують. 

Сумарний бал округлюється. 

  



3. Беджа 

Пояснення (10 балів): 

¾ Кожен із 25 нижченаведених пунктів коштує по 0,4 бала; якщо пояснення до пунк-
ту наявне, але сформульоване не повністю або містить недоліки, за нього нарахову-
ють половину вартості, тобто 0,2 бала: 

1) основний порядок слів — підмет, додаток, присудок; 
2) займенник не виражено окремою лексемою; 
3) залежність форми «той» від кількості складів кореня; 
4) i- як префікс «той»; 
5) oo-/uu- як префікс «той»; 
6) залежність вибору oo-/uu- від ролі у реченні; 
7) t- як префікс жіночого роду; 
8) -it як суфікс жіночого роду; 
9) доконаний і недоконаний види відповідають різній структурі речення; 

10) -ta/-ya як суфікси жіночої та чоловічої форми минулого часу; 
11) окремі дієслова мають корінь із трьох приголосних та відмінюються за допо-

могою підстановки у слово інших звуків; 
12) -tini/-iini як суфікси жіночої та чоловічої форми теперішнього часу; 
13) ka-/ki- як префікси заперечення; 
14) творення заперечення теперішнього часу як префікс + форма минулого часу; 
15) C1anC2iiC3 як форма теперішнього часу дієслів; 
16) зв’язка як інструмент творення окремих типів речень; 
17) -tu/-u і -t/∅ (або еквівалентні морфеми) як зв’язка; 
18) kitte/kiike як заперечення; 
19) tte/ike позначають жіночий та чоловічий рід у запереченні; 
20) -aab як суфікс доконаного виду минулого часу; 
21) опис формування доконаного виду минулого часу, форми «може робити» та 

речень без дієслова за допомогою зв’язки; 
22) фонетика: зміна на стику ai та ia; 
23) фонетика: випадіння i з -it (або еквівалентне пояснення); 
24) фонетика: випадіння i з -tini; 
25) після V додається Vb для іменників чоловічого роду без артикля. 

Відповіді (10 балів): 

¾ Завдання 1 (5 балів) — для кожного з п’яти речень: 
o +1/4 бала, якщо корені всіх слів правильні (крім, можливо, статі займенни-

ка), а інакше за все речення відразу виставляється нульовий бал; 
o –1/8 бала, якщо переплутано стать займенника; 
o +1/4 бала за правильні артиклі (або їхню відсутність); 
o +1/4 бала, якщо форма дієслова правильна; 
o +1/4 бала, якщо вид речення (стверджувальне/заперечне) правильний; 
o –1/2 бала (але невід’ємний бал за речення сумарно), якщо підметом має бути 

займенник, але у відповіді його немає, а додаток став підметом. 



¾ Завдання 2 (5 балів) — для кожного з п’яти речень: 
o +1 бал за правильний переклад; 
o +2/3 бала за переклад з однією помилкою; 
o +1/3 бала за переклад із двома помилками; 
o за переклад, що містить три чи більше помилок, балів не нараховують. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз; вищий — угору.  



4. Силогізми 

Теорія (11 балів): 

¾ Значення голосних (4 бали): 
o по +1 балу за кожну голосну. 

¾ Завдання 1 (7 балів): 
o +7 балів за повне пояснення; 
o +5 балів за нечітке, але загалом правильне пояснення; 
o +1 бал за пояснення, яке ґрунтується на тому, що перше речення силогізму 

має описувати властивість, а не належність до класу. 

Відповіді (9 балів): 

¾ Завдання 2 (3 бали): 
o по +1 балу за кожну правильну відповідь. 

¾ Завдання 3 (6 балів): 
o по +2 бали за правильний приклад кожного типу. 

  



5. Давньогрецький епос 

Принцип розділення складів на важкі та легкі (6 балів): 

¾ Довгий голосний дає важкий склад: +1 бал. 
¾ Голосний, після якого стоять два приголосних, дає важкий склад: +4 бали. 
¾ Придиховість і межа слів не впливають на визначення типу складу: +1 бал. 

Структура грецького гекзаметра (6 балів): 

¾ Обмеження на кількість складів: +1 бал. 
¾ З розв’язку випливає, що перший склад повинен бути важким: +1 бал. 
¾ З розв’язку випливає, що рядок має закінчуватися на _   ̮  ̮ _ x: +1 бал. 
¾ Правило чергування важких і легких складів (3 бали): 

o +3 бали, якщо сформульовано задовільне правило; 
o +2 бали, якщо правило неідеальне, але близьке до правильного; 
o +1 бал, якщо сказано лише про те, що легкі склади йдуть парами. 

Відповіді (8 балів): 

¾ За кожен із двох рядків: по +4 бали, за кожну помилку –1 бал (після четвертої по-
милки в рядку бали не віднімаються). 


