Тренувальні збори з лінгвістики.
23 і 24 серпня 2020 р.

Критерії оцінювання задач першого туру

1. Абазинська мова
Пояснення (9 балів):
¾ Порядок морфем для перехідного і неперехідного дієслова (4 бали):
o

по 2 бали, якщо порядок правильний;

o

по 1 балу, якщо одна з морфем відсутня чи стоїть не на своєму місці.

¾ Питальні афікси: +1 бал (або +0,5 бала, якщо правильно вказано лише два афікси з
чотирьох).
¾ Афікси підметів і додатків на початку слова та всередині слова (2 бали):
o

по 1 балу, якщо правильно вказано всі афікси;

o

по 0,5 бала, якщо правильно вказано принаймні половину афіксів.

¾ Словник дієслівних коренів: +1 бал.
¾ Правило вставлення -ы-: +1 бал.
Відповіді (16 балів):
¾ Завдання 1 (6 балів): по +1 балу за кожну правильну відповідь.
¾ Завдання 2 (7,5 балів):
o

по 1,5 бала за кожну правильну відповідь;

o

по 0,5 бала за кожну відповідь з однією помилкою.

¾ Завдання 3 (2,5 бали):
o

+1 бал за виправлення помилки в реченні;

o

+1,5 бала за пояснення.

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

2. Іврит
Пояснення (10 балів):
¾ Загальна структура дієслова: +2 бали (або +0,5 бала, якщо не зазначено, що дієслово
має закінчуватися приголосною).
¾ Перетворення слів із двома групами приголосних: +4 бали (або +2 бали, якщо не зазначено, звідки беруться голосні перших двох груп).
¾ Перетворення слів із трьома групами приголосних: +2 бали.
¾ Перетворення слів із чотирма групами приголосних: +2 бали.
Відповіді (15 балів):
¾ Завдання 1 (11 балів): по +1 балу за кожну правильну відповідь (синонімічні відповіді, які містять слова з потрібним коренем, як-от «складати у каталог» замість «каталогізувати», вважаються правильними).
¾ Завдання 2 (4 бали):
o

по 1 балу за кожну правильну відповідь;

o

по 0,5 бала за кожну відповідь з однією помилкою.

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

3. Чинтанг
Пояснення (12 балів):
¾ Базовий порядок слів: +1 бал.
¾ Порядок іменників у реченнях типу «А у/на/з Б», «у/на/з Б А»: +1 бал.
¾ Суфікс -beʔ: +1 бал (або +0,5 бала, якщо не вказано, що він стосується поточного місцезнаходження).
¾ Суфікси -nɨŋ та -e: по +0,5 бала.
¾ Суфікси чоловічої та жіночої статі: +1 бал.
¾ Суфікс -ŋа: +1 бал (або +0,5 бала, якщо не вказано, що додаток у реченні має бути
прямим).
¾ Присвійні префікси: +1 бал.
¾ Суфікси -ŋno / -ʔno: +1 бал (або +0,5 бала, якщо вказано лише один із них).
¾ Суфікси -ŋse / -aŋse: +1 бал (або +0,5 бала, якщо не вказано, що -a- з’являється після
приголосних).
¾ Словник дієслів: +1 бал.
¾ Словник іменників і займенника: +1 бал.
¾ Прикметники граматично виступають дієсловами: +1 бал.
Відповіді (13 балів):
¾ Завдання 1 (6 балів): по +0,5 бала за кожну правильну відповідь, починаючи з п’ятої.
¾ Завдання 2 і 3 (7 балів): по +1 балу за кожну правильну відповідь.
Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

4. Інупіак
Пояснення (9 балів):
¾ Числа 1, 2, 3, 4, 6: +1 бал (або +0,5 бала, якщо одне з чисел відсутнє).
¾ Числа 5, 10, 15, 20: +1 бал.
¾ Числа 9, 14, 19: +1 бал.
¾ Утворення назв чисел 9, 14, 19 із чисел 10, 15, 20: +1 бал.
¾ Творення складних назв чисел від 7 до 18: +2 бали.
¾ Творення назв чисел, кратних 20: +2 бали (або +1 бал, якщо не згадано про випадіння приголосної, або +0,5 бала, якщо лише перераховано назви всіх чисел, кратних
20).
¾ Творення назв чисел вигляду 20a + b: +1 бал.
Відповіді (16 балів):
¾ Завдання 1 (7 балів):
o

o

вирази a, b, c (6 балів):
§

по 2 бали за правильний запис виразу,

§

по 0,5 бала за такий запис, у якому правильним є лише одне число;

вираз d: +1 бал.

¾ Завдання 2 (9 балів):
o

o

числа 18, 29, 31, 42, 53, 75, 86, 97 (8 балів):
§

по 1 балу за правильний запис назви числа,

§

по 0,5 бала за запис з однією помилкою;

число 1 (1 бал):
§

+0,5 бала, якщо сказано, що бракує числа 1,

§

+0,5 бала, якщо подано назву числа 1 мовою інупіак.

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз.

