
Відбір команди України 
на XVIII Міжнародну олімпіаду з лінгвістики 

квітень — червень 2021 р. 

Критерії оцінювання задач попереднього етапу 
  



1. Пітьянтьятьяра 

Пояснення (8 балів): 

¾ Порядок слів у реченні, включно з порядком власника і власності: +1 бал. 

¾ Суфікси іменників і займенників (4 бали): 
o +1 бал за опис суфіксів -lu (A) та -ɲa (S/O) для власних назв; 
o +1 бал за опис суфіксів -ŋŋu (A) та ∅ (S/O) для загальних назв; 
o +1 бал за опис суфіксів -ŋa (O) та ∅ (S/A) для займенників; 
o +1 бал за опис суфіксів -ku (іменники) та -mma (займенники) для отримувача 

дії та власника. 

¾ Показано, що дієсліва поділяються на три класи відповідно до закінчень теперіш-
нього та минулого часу: +2 бали. 

¾ Речення зі словом любити містять отримувача дії, а не прямий додаток: +1 бал. 

Відповіді (12 балів): 

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

¾ Завдання b (2 бали): 
o −1 бал за кожен відсутній переклад; 
o −0,5 бала за кожну помилку (однакові помилки у різних перекладах вважа-

ють за одну помилку). 

¾ Завдання c (8 балів): 
o по +1 балу за переклади речень 19...22; 
o по +2 бали за переклади речень 23 і 24; 
o −0,5 бала за кожну помилку, але не менше ніж 0 балів за кожне речення 

(описки у коренях за помилку не вважають). 

  



2. Кушиджокоча тикуна 

Пояснення (5 балів): 

¾ Чергування голосної в компоненті мій (1 бал): 
o 1 бал за правильно описане чергування; 
o 0 балів, якщо у поясненні не вказано, що приголосні, перед якими з’являєть-

ся o, творяться з допомогою губ, зокрема якщо лише подано перелік таких 
приголосних. 

¾ Дисиміляція ˈV̰¹ > ˈV⁵ / _(C)V¹: +2 бали, якщо правильно описано, що наголошений 
скрипучий тон 1 перетворюється на тон 5 перед тоном 1; те, що голос перестає бути 
скрипучим, може бути не вказано. 

¾ Асиміляція голосної відбувається у складі, наступному після наголошеного: 
+2 бали. 

Відповіді (15 балів): 

¾ Завдання a: +1 бал за правильну відповідь. 

¾ Завдання b (6 балів): по +1 балу за кожну правильну відповідь. 

¾ Завдання c (8 балів): по +2 бали за кожну правильну відповідь. 
  



3. Сомалійська мова та османія 

Пояснення: 0 балів. 

Відповіді (20 балів): 

¾ Завдання a (4 бали): по +1 балу за кожну правильну відповідь. 

¾ Завдання b (4 бали): по +0,5 бала за правильний запис кожної рівності, починаючи 
з другої. 

¾ Завдання c і d (12 балів): 
o по 2 бали за кожну правильну відповідь; 
o по 1 балу за кожну відповідь з однією помилкою (кілька помилок в одному 

слові вважають за одну помилку). 
  



4. Хді 

Пояснення (7 балів; можливі два рівноцінні способи розбиття слів на морфеми: із вклю-
ченням a до коренів слів і заміною його на i у першій особі однини та із включенням a до 
всіх суфіксів, крім першої особи однини; бали ставлять лише за ті афікси, які узгоджують-
ся з розбиттям, прийнятим учасником): 

¾ Суфікси третьої особи (1,5 бала): 
o +1 бал за опис суфікса -(a)xən; 
o +0,5 бала за опис суфікса -a або нульового суфікса у третій особі. 

¾ Суфікси другої особи: +1 бал. 

¾ Суфікси першої особи: +0,5 бала. 

¾ Будова дієслова (2 бали): 
o +1 бал за будову дієслова у минулому часі; 
o +1 бал за будову дієслова у теперішньому часі. 

¾ Редуплікація першого складу дієслова (2 бали): 
o +1 бал за правила редуплікації; 
o +1 бал за умови редуплікації. 

Відповіді (13 балів): 

¾ Завдання a (4 бали): по +1 балу за кожну правильну відповідь. 

¾ Завдання b (9 балів): по +1,5 бала за кожну правильну відповідь. 

  



5. Сандаве 

Пояснення (8,5 балів): 

¾ Порядок слів і морфем (3,5 бали): 
o +0,5 бала за базовий порядок слів (SOV); 
o +1 бал, якщо зазначено, що стверджувальні та заперечні речення мають різ-

ну структуру; 
o +1 бал за структуру стверджувального речення (із вказанням значень усіх 

елементів); 
o +1 бал за структуру заперечного речення (із вказанням значень усіх елемен-

тів). 

¾ Опис афіксів підмета й додатка (3 бали): 
o +1 бал, якщо зазначено, що суфікси підмета відповідають множині, однині 

жіночої статі та однині чоловічої статі; 
o +1 бал, якщо зазначено, що суфікси додатка в однині різні для чоловічої та 

жіночої статі; 
o +1 бал, якщо зазначено, що суфікси додатка у множині різні для тварин і лю-

дей. 

¾ Суфікси іменників (2 бали): 
o +1 бал, якщо вказано, що -sù позначає жіночий рід, а -sò позначає множину; 
o +1 бал, якщо зазначено, що ці суфікси додають лише до іменників, що позна-

чають людей. 

Відповіді (11,5 балів): 

¾ Завдання a (4 бали): по +1 балу за кожну правильну відповідь. 

¾ Завдання b (7,5 балів): 
o по 1,5 бала за кожну правильну відповідь; 
o по 0,5 бала за кожну відповідь з однією помилкою (кілька помилок в одному 

слові вважають за одну помилку). 

 


