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Критерії оцінювання задач другого туру 
  



1. Шанська та лаоська мови 

Пояснення (10 балів): 

¾ Перша приголосна в лаоській мові залежить від тону: +1 бал (чи +0,5 бала, якщо за-
уважено зв’язок між формою приголосних і тоном, але залежність не описана пов-
ністю). 

¾ Відповідності приголосних (3 бали): 
o 3 бали, якщо для кожної приголосної шанської мови вказано всі лаоські від-

повідники; 
o 2 бали, якщо принаймні для п’яти приголосних шанської мови вказано всі 

лаоські відповідники з зазначенням того, що вибір варіанта залежить від то-
нів; 

o 1 бал, якщо принаймні для п’яти приголосних шанської мови вказано при-
наймні по одному лаоському відповіднику. 

¾ Символи ◌ႇ та ◌ႉ позначають тони: +1 бал. 
¾ Позначення голосної у шанській мові залежить від наявності приголосної, що зак-

риває склад: +1 бал (або +0,5 бала, якщо вказано на зв’язок між формою голосних і 
позицією, але залежність не описана повністю). 

¾ Відповідності голосних (3 бали): 
o 3 бали, якщо для кожної голосної лаоської мови зазначено всі шанські відпо-

відники; 
o 2 бали, якщо принаймні для п’яти голосних лаоської мови вказано шанські 

відповідники з зазначенням того, що їх може бути декілька; 
o 1 бал, якщо принаймні для п’яти голосних лаоської мови вказано принаймні 

по одному шанському відповіднику. 

¾ Позначення нульової голосної в шанській мові: +1 бал. 

Відповіді (15 балів): 

¾ Завдання 1 (9 балів): 
o по 1,5 бала за кожну правильну відповідь; 
o по 0,5 бала за кожну відповідь з однією помилкою. 

¾ Завдання 2 (6 балів): по +1 балу за кожну правильну відповідь. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 

  



2. Коса 

Пояснення (8,5 балів): 

¾ Кожен із п’яти префіксів (всього 5 балів): по +1 балу. 
¾ Переклад слова бабуся містить корінь великий: +1 бал. 
¾ Різні корені для наших і їхніх батьків: +1 бал. 
¾ Словник коренів (1,5 бала): 

o 1,5 бала, якщо правильно вказано всі корені; 
o 1 бал, якщо правильно вказано принаймні половину коренів. 

Відповіді (16,5 балів): 

¾ Завдання 1 (8 балів): по +0,5 бала за кожну правильну відповідність. 
¾ Завдання 2 (3 бали):  

o +1 бал за правильну відповідь; 
o +2 бали за пояснення. 

¾ Завдання 3 і 4 (5,5 балів): по +0,5 бала за кожну правильну відповідь. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 

  



3. Ірландська мова 

Пояснення (10,5 балів): 

¾ Акут позначає довгу вимову: +0,5 бала. 
¾ У групі голосних з довгою вимовляється лише довга: +1 бал (або +0,5 бала, якщо це 

правило застосовано для окремих голосних). 
¾ Групи коротких голосних зводяться до ə у будь-якому складі, крім першого: +1 бал 

(або +0,5 бала, якщо це правило сформульовано з недоліками). 
¾ Коротка голосна у першому складі зберігається: +1 бал (або +0,5 бала, якщо це пра-

вило застосовано для окремих голосних). 
¾ Голосні з однієї групи не стоять поруч: +1 бал (або +0,5 бала, якщо це продемонстро-

вано, але правило не сформульовано явно). 
¾ Приголосні біля передніх голосних мають позначку j: +1 бал (або +0,5 бала, якщо пе-

релік голосних неточний). 
¾ Приголосні біля задніх голосних мають позначку ˠ: +1 бал (або +0,5 бала, якщо пере-

лік голосних неточний). 
¾ Перенесення способу вимови на сусідні приголосні: +1 бал (або +0,5 бала, якщо це 

правило сформульовано лише для одного з двох способів вимови). 
¾ Додаткові перетворення приголосних: +1 бал (або +0,5 бала, якщо подано 2 з 3 пере-

творень). 
¾ Комбінації довгих голосних із короткими (2 бали): 

o 2 бали, якщо вказано комбінації для всіх п’яти довгих приголосних; 
o 1,5 бала, якщо у списку присутня неточність; 
o 1 бал, якщо вказано комбінації для трьох або чотирьох довгих приголосних; 
o 0,5 бала, якщо записано окремі коректні обмеження на розташування голос-

них. 

Відповіді (14,5 балів): 

¾ Завдання 1 (12,5 балів): 
o по 1 балу за правильні відповіді для односкладових слів; 
o по 1,5 бала за правильні відповіді для дво- й трискладових слів; 
o по 0,5 бала за відповіді з однією помилкою для дво- й трискладових слів. 

¾ Завдання 2 (2 бали): 
o +1 бал, якщо вказано, що неоднозначність зумовлена звуком ə (або +0,5 бала, 

якщо згадано про інше джерело неоднозначності); 
o +1 бал, якщо вказано, що цей звук позначає одну з задніх голосних. 

Напівцілий сумарний бал округлюється вниз. 

  



4. Іньяпарі 

Пояснення (13 балів): 

¾ Порядок морфем (2 бали): 
o 2 бали, якщо порядок повністю правильний; 
o 1 бал, якщо якась морфема пропущена або стоїть на неправильній позиції. 

¾ Морфеми aa-, -pira-, -chaji- та -naha- (2 бали): по +0,5 бала. 
¾ Морфеми -ma-, -na та isa (3 бали): по +1 балу (або по +0,5 бала, якщо учасник вказав 

дві умови використання морфеми, одна з яких є правильною). 
¾ Словник дієслів: +0,5 бала. 
¾ Словник додатків (2 бали): 

o 2 бали, якщо правильно вказано всі; 
o 1 бал, якщо правильно вказано принаймні чотири. 

¾ Перетворення a + î > âî: +0,5 бала. 
¾ Вказано, що префікс підмета залежить від наступної голосної: +0,5 бала.  
¾ Словник підметів (2,5 бали): 

o 2,5 бали, якщо правильно вказано всі 16 варіантів; 
o 2 бали, якщо правильно вказано принаймні 12 варіантів; 
o 1,5 бала, якщо правильно вказано принаймні 8 варіантів. 

Відповіді (12 балів): 

¾ Обидва завдання (12 балів): 
o по 2 бали 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 округлюється вниз. 


