
Відбір команди України 
на XVIII Міжнародну олімпіаду з лінгвістики 

19 і 20 червня 2021 р. 

Критерії оцінювання задач другого туру 
  



1. Мяо 

Пояснення (6 балів): 

¾ Напрям письма: +0,5 бала. 

¾ Словники приголосних та голосних: 
o по 2 бали за кожен повний словник або словник з однією помилкою; 
o по 1 балу за кожен неповний словник. 

¾ Словник тонів: +1 бал. 

¾ Позначення носової вимови: +0,5 бала. 

Відповіді (14 балів): 

¾ Завдання 1 (11 балів): 
o по +1/3 бала за кожен правильно заповнений пропуск; 
o по +1/3 бала за кожен правильний переклад (переклад слова jáng у пропус-

ках (12) та (14) рахують за одну відповідь). 

¾ Завдання 2 (3 бали): по +0,25 бала за правильний запис кожного складу. 

Сумарний бал округлюють; напівцілий сумарний бал округлюють униз. 

 

  



2. Око 

Пояснення (6 балів): 

¾ Порядок морфем: +0,5 бала. 

¾ «Якщо» передбачає майбутній час: +0,5 бала. 

¾ Словник коренів дієслів: +0,5 бала. 

¾ Залежність форми морфем від кореня дієслова (1 бал): 
o 1 бал, якщо правильно описано залежність від першої голосної кореня; 
o 0,5 бала, якщо вказано тільки те, що дієслова поділяються на дві групи. 

¾ Префікси підметів I та II особи однини (1 бал): по +0,5 бала за набори префіксів для 
теперішнього та майбутнього часу. 

¾ Префікси підметів III особи: +0,5 бала. 

¾ Суфікси додатків I та II особи: +0,5 бала. 

¾ Суфікси додатків III особи: +0,5 бала. 

¾ Решта морфем (1 бал): 
o 1 бал, якщо вказано усі 10 афіксів; 
o 0,5 бала, якщо вказано принаймні 5 афіксів. 

Відповіді (14 балів): 

¾ Завдання 1 (6 балів): по +1/5 бала за кожну правильну відповідність. 

¾ Завдання 2 і 3 (8 балів): по +1 балу за кожну правильну відповідь. 

Сумарний бал округлюють; напівцілий сумарний бал округлюють униз. 

  



3. Галкомелем 

Пояснення (8 балів): 

¾ Порядок слів: +1 бал. 

¾ Конструкція «для когось» є прямим додатком: +0,5 бала. 

¾ Структура присудка: +1 бал. 

¾ Значення афіксів -əɬc- та -əs (1 бал): по +0,5 бала. 

¾ Показники підмета і додатка (2 бали): по +1 балу за показники для кожної ролі. 

¾ Поява суфікса -θa:m: +1 бал. 

¾ ə + ə = ə: +0,5 бала. 

¾ Словники іменників та дієслів (1 бал): по +0,5 бала. 

Відповіді (12 балів): 

¾ Завдання 1: +1 бал за повністю правильну відповідь. 

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

¾ Завдання 3 (8 балів): 
o по 2 бали за кожну правильну відповідь; 
o по 1 балу за кожну відповідь з однією помилкою. 

Напівцілий сумарний бал округлюють униз. 

  



4. Наканайська мова 

Пояснення (8 балів): 

¾ Вставляння -V1C2- (2 бали): по +1 балу за розгляд випадків C1 = h та C1V1 = C2V2. 

¾ Вставляння -C1V1C2V2-: +2 бали. 

¾ Вставляння -C1V1V2-: +2 бали. 

¾ Вставляння -C1V2-: +2 бали. 

Відповіді (12 балів): 

¾ По +1 балу за кожну правильну відповідь, починаючи з шостої.  



5. Дірбал 

Пояснення (8 балів): 

¾ Порядок слів (1 бал): 
o порядок підмета, додатка і присудка: +0,5 бала; 
o порядок іменника та означення: +0,5 бала. 

¾ Утворення дієслова з прикметника: +0,5 бала. 

¾ Суфікси дієслів та утворених із них прикметників: 
o 2 бали за повністю правильну схему; 
o 1,5 бали, якщо по три суфікси для двох груп дієслів, але у суфіксах наявні 

незначні помилки; 
o 1 бал, якщо подано суфікси усіх трьох типів, але у схемі наявні помилки 

(наприклад, якщо один з суфіксів подано лише в одній формі); 
o 0,5 бала за правильні спостереження для окремих форм суфіксів. 

¾ Артиклі: 
o 1,5 бала за повністю правильне пояснення; 
o 1 бал, якщо пояснення близьке до правильного (наприклад, без виділення 

категорії небезпечних речей); 
o 0,5 бала за часткове пояснення для однієї позиції артикля або для одного 

класу іменників. 

¾ Закінчення підмета і його означення: 
o 1,5 бала за повністю правильне пояснення; 
o 1 бал, якщо подано поділ лише за місцем творення або лише за кількістю 

складів; 
o 0,5 бала за часткове пояснення. 

¾ Словники іменників, дієслів та прикметників (1,5 бала): по +0,5 бала. 

Відповіді (12 балів): 

¾ Завдання 1: +1,5 бала за повністю правильну відповідь. 

¾ Завдання 2 (4,5 бала): 
o по 1,5 бала за кожну правильну відповідь; 
o по 0,5 бала за кожну відповідь з однією помилкою. 

¾ Завдання 3 (6 балів): 
o по 1,5 бала за кожну правильну відповідь; 
o по 1 балу за кожну відповідь з однією помилкою; 
o по 0,5 бала за кожну відповідь з двома помилками. 

Напівцілий сумарний бал округлюють униз. 


