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Критерії оцінювання задач особистого туру 



В’єтнамська мова   (молодші класи) 

Пояснення (6 балів): 

¾ Формування назв днів тижня: +1 бал або +0,5 бала, якщо не вказано структуру, але 
наведено переклад слова «день». 

¾ Формування назв місяців: +1 бал або +0,5 бала, якщо не вказано структуру, але на-
ведено переклад слова «місяць». 

¾ Лік днів тижня починається з неділі: +2 бали. 
¾ Числа 1—10: +1 бал (якщо є всі числа). 
¾ Числа 11, 12: +1 бал (якщо наявні обидва або чітко вказано їхню будову). 

Відповіді (14 балів): 

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

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

За очевидні опечатки і відсутність діакритичних знаків у відповідях бали не знімалися. 
Напівцілий сумарний бал округлювали вниз. 



Аймарська мова   (молодші та старші класи) 

Пояснення (8 балів): 

¾ Порядок морфем (2 бали): 
o 2 бали, якщо правильно описано порядок усіх морфем; або якщо в роботі по-

рядок морфем описано як корінь + займенник + емоційність та вказано фор-
ми множини для всіх займенників принаймні в одній з емоційних/неемоцій-
них форм; 

o 1 бал, якщо один тип морфем пропущено, зокрема якщо порядок морфем по-
дано як корінь + займенник + емоційність, але форми множини не наведено, 
або наведено не для всіх займенників, або наведено суфікс множини без по-
яснення, куди він ставиться; 

o 0 балів, якщо вказано напрям «справа наліво». 

¾ Показники осіб (3 бали): 
o по +1 балу за кожну з трьох осіб (бал за I особу ставиться, якщо для неї вказа-

но принаймні один із варіантів t/ta, але за інші особи — лише якщо для них 
вказано єдиний правильний варіант). 

¾ Позначення множини (тільки якщо виписано безпосередньо): +1 бал. 
¾ Показник «емоційності» (навіть якщо його приписано w замість wa): +1 бал. 
¾ Випадіння/поява -a-: +1 бал. 

Відповіді (12 балів): 

¾ Завдання 1 (4 бали): 
o по +1 балу за переклади речень 7 і 8; 
o по +1 балу за кожен переклад речення 9. 

¾ Завдання 2 (8 балів): 
o по 2 бали за кожен правильний переклад; 
o по 1 балу за кожен переклад з однією помилкою. 

Відсутність крапки у перекладах речень першого завдання розцінювалася як крапка за 
умови, що жоден інший переклад речення з цього завдання на містив крапки, але хоча б 
один містив знак оклику. Разом із тим речення з дієсловами недоконаного виду замість 
доконаного за правильні відповіді не вважалися. 



Інструменти   (молодші та старші класи) 

Пояснення (4 бали): 

¾ Правильно описано принцип перебудови речень першого типу: 4 бали. 
¾ Сказано, що додаток ставиться на місце підмета, але не уточнено, який саме дода-

ток: 2 бали. 

Відповіді (16 балів): 

¾ Завдання 1 (4 бали): 
o по +1 балу за кожне правильно перебудоване речення. 

¾ Завдання 2 (12 балів, невід’ємний бал): 
o від максимального бала за завдання −2 бали за кожне неправильно класифі-

коване речення другого типу; 
o від максимального бала за завдання −4 бали за кожне неперебудоване або 

неправильно перебудоване речення першого типу. 

Речення розцінювалося як правильно перебудоване, якщо інструмент у ньому поставле-
но на місце підмета. За доповнення на кшталт «під керівництвом Олега» чи «за допомо-
гою Андрія» балів не знімали. 

Альтернативний розв’язок, у якому замість перебудови речення пропонують прибрати 
згадку інструмента (10 балів): 

¾ +2 бали, якщо вказано, що в реченнях першого типу інструмент є зрозумілим з кон-
тексту, або +1 бал, якщо вказано лише, що один із додатків у реченнях першого ти-
пу є зрозумілим з контексту; 

¾ по +1 балу за відповідним чином змінені речення 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13; 
¾ +1 бал за віднесення речення 10 до другого типу. 



Нзаді   (молодші та старші класи) 

Пояснення (11 балів): 

¾ Перетворення i/o ⟷ a/e (6 балів): 
o i ⟶ a: +1 бал; 
o o ⟶ a для іменників, що позначають людей: +1 бал; 
o o ⟶ e для іменників, що позначають не людей: +1 бал; 
o i ⟵ a для іменників, що позначають не людей: +1 бал; 
o o ⟵ a для іменників, що позначають людей: +1 бал; 
o o ⟵ e: +1 бал. 

¾ Перетворення e ⟷	носові (3 бали): 
o e ⟶ m перед губними: +1 бал; 
o e ⟶ n перед передньоязиковими: +1 бал; 
o e ⟶ ŋ перед задньоязиковим: +1 бал. 

¾ Асиміляція голосних (2 бали): 
o e ⟶ ɛ, коли в основі є ɛ: +1 бал; 
o o ⟶ ɔ, коли в основі є ɔ: +1 бал. 

Відповіді (9 балів): 

¾ по +1 балу за кожну правильну відповідь, починаючи з сьомої правильної (на опе-
чатки всередині слова при цьому не зважали). 



Лічба на пальцях   (старші класи) 

Пояснення (5 балів): 

¾ «Словник» одиниць (3 бали): 
o подано усі 10 цифр: 3 бали; 
o подано 6, 7, 8 або 9 цифр: 2 бали; 
o подано 2, 3, 4 або 5 цифр: 1 бал. 

¾ «Словник» десятків (можливо, без числа 90): +1 бал. 
¾ З роботи випливає, що мізинець, підмізинний і середній пальці відповідають за 

формування одиниць, а вказівний і великий — за формування десятків: +1 бал (або 
+0,5 бала, якщо сказано, що вказівний і великий пальці позначають «десятки або 
сотні»). 

Відповіді (15 балів): 

¾ Завдання 1 (6 балів): 
o по +1 балу за кожну правильну відповідність після першої. 

¾ Завдання 2 (4 бали): 
o по 1 балу за кожну правильну відповідь; 

o по 0,5 бала за неповну відповідь або відповідь із неточностями. 

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

¾ Завдання 4 (2 бали): 
o 2 бали за повне правильне пояснення; 
o 1 бал, якщо згадано кулак, але не наведено правильного пояснення. 

Напівцілий сумарний бал округлюють униз. 



Баскійська мова   (старші класи) 

Пояснення (9 балів): 

¾ Перетворення першої основи з трьома складами (2 бали): 
o 2 бали, якщо зауважено, що остання голосна зникає; 
o 1 бал, якщо це зауважено лише для частини голосних. 

¾ Двоскладові слова на -e та -o (2 бали): 
o +1 бал, якщо зауважено, що -e змінюється на -a; 
o +1 бал, якщо зауважено, що -o змінюється на -a. 

¾ Двоскладові слова на -i та -u (2 бали): 
o +1 бал, якщо зауважено, що -i зникає; 
o +1 бал, якщо зауважено, що -u зникає. 

¾ Зміна приголосних перед другою основою (3 бали): 
o +1 бал, якщо зауважено, що -rr- переходить у -r-; 
o +1 бал, якщо зауважено, що -d- переходить у -t-; 
o +1 бал, якщо зауважено, що -g- переходить у -t-. 

Якщо перетворення голосної чи приголосної описано, але для нього не подано чи подано 
неправильну передумову, бал за відповідне перетворення зменшується удвічі. 

Відповіді (11 балів): 

¾ по 0,5 бала за кожну правильну відповідь; 
¾ по 0,25 бала за кожну відповідь баскійською, що складається з правильних коренів 

у правильному порядку, але неправильно між собою поєднаних; 
¾ по 0,25 бала за кожну відповідь українською (або російською), близьку до правиль-

ної. 

Сумарний бал округлюють; напівцілий — униз. 


