
Тренувальні збори з лінгвістики. 
Особиста олімпіада 

27 червня 2016 р. 

Критерії оцінювання 
  



 

1. Бірманські імена 

Пояснення (14 балів): 

 Грає роль день тижня: +1 бал. 
 Грає роль перша літера: +1 бал. 
 Характеристика першої літери для днів тижня: по +2 бали за кожен з 6 днів тижня. 

Завдання (6 балів; бали нараховуються, якщо за пояснення стоїть принаймні 3 бали): 

 Встановлення відповідностей: по +1 балу за кожну правильну відповідність.  



 

2. Деху й чемухі 

 Порядок слів: +0,5 бала. 
 Переклади простих понять (+10,5 балів): по +0,5 бала за кожне. 
 Переклади складених понять (+9 балів): по +0,5 бала за кожне. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 

  



 

3. Лакота 

Пояснення (13 балів): 

 Словник іменників: +0,5 бала. 
 Словник дієслів: +0,5 бала. 
 Сполучники čha і ną: по +1 балу за кожен. 
 Питальні речення: +0,5 бала. 
 Артикль: +1 бал. 
 Хто/хтось: +0,5 бала. 
 Дієслівні афікси: по +1 балу за кожен (два нульових рахуються сумарно за полови-

ну). 
 Порядок префіксів: +0,5 бала. 
 Структура речення: +1 бал. 

Завдання (7 балів): 

 Завдання 1: по +0,5 бала за кожен правильний переклад. 
 Завдання 2: +1 бал за правильно виконане завдання. 
 Завдання 3: по +1 балу за кожен правильний переклад; по +0,5 бала за кожен пере-

клад з однією помилкою (де-не-де пропущені діакритичні знаки помилкою не вва-
жаються). 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.   



 

4. Іврит 

Пояснення (12 балів): 

 Початкові форми: +1 бал, навіть якщо вказані неправильні варіанти приголосних. 
 Правила чергування приголосних (+3 бали): 

o чергуються проривні та щілинні приголосні: +1 бал; 
o подвоєний приголосний завжди проривний: +1 бал; 
o залежність від попереднього звука: +1 бал. 

 Афікси -ō, -ām, ha-: по +1 балу за кожен. 
 Порядок слів: +1 бал. 
 Кожна з чотирьох форм слова: по +1 балу. 

Завдання (8 балів): 

 Переклади речень: по +2 бали за кожен правильний переклад; по +1 балу за перек-
лад з однією помилкою.  



 

5. Мансійська мова 

Пояснення (14 балів): 

 Кожне з 14 чисел/конструкцій: по +1 балу. 

Завдання (6 балів): 

 Завдання 1: по +1 балу за кожну правильну відповідь. 
 Завдання 2: по +1 балу за кожну правильну відповідь (навіть із незначною опис-

кою). 
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