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Критерії оцінювання

Фестиваль мов — молодші класи
Пояснення (6 балів):
¾ У поясненні згадано про алфавітний порядок: +3 бали.
¾ У роботі висловлено міркування, що джерелом порядку є мова, відмінна від
білоруської: +3 бали.
Відповіді (14 балів):
¾ Упорядкувавши список мов відповідно до наведених учасником номерів,
віднімаємо по 2 бали за кожну помилку (неправильно розташовану мову або пару
переплутаних місцями мов) у списку.

Крикська мова — молодші та старші класи
Пояснення (7 балів):
¾ Порядок підмета, присудка й додатка: +2 бали (або +1 бал, якщо порядок вказано
неточно).
¾ Порядок іменника та прикметника: +2 бали (або +1 бал, якщо порядок вказано
лише для підмета чи лише для додатка).
¾ Суфікси -at та -an: +2 бали (або +1 бал, якщо в поясненні є недоліки).
¾ Словник іменників, прикметників та дієслів: +1 бал.
Відповіді (13 балів):
¾ Завдання 1 (4 бали):
o

по 2 бали за кожен правильний переклад;

o

по 1 балу за кожен переклад з однією помилкою.

¾ Завдання 2 (9 балів):
o

по 3 бали за кожен правильний переклад;

o

по 1 балу за кожен переклад з однією помилкою.

Іраку — молодші та старші класи
Пояснення (6 балів):
¾ Сказано, що наголос падає на передостанній склад, якщо він містить довгий
голосний: +2 бали (або +1 бал, якщо наявна зайва додаткова умова).
¾ Сказано, що наголос падає на останній склад, якщо в нього високий тон: +2 бали
(або +1 бал, якщо наявна зайва додаткова умова).
¾ Сказано, що наголос падає на перший склад: +1 бал.
¾ Подано та розташовано у правильному порядку всі три закономірності вище і
жодної закономірності, крім них: +1 бал.
Відповіді (14 балів):
¾ по +1 балу за кожну правильну відповідь.

Марту-ванґка — молодші та старші класи
Пояснення (7 балів):
¾ Словотворчі суфікси (4 бали): по +1 балу за кожен суфікс, наведений зі значенням
(таким, як у авторському розв’язку, або іншим, що не суперечить умові задачі).
¾ З роботи випливає порядок частин у складних словах: +1 бал.
¾ Завдання 1 (2 бали):
o

+1 бал за вказання на відсутність смислового навантаження компонента -pa;

o

+1 бал за опис призначення компонента -pa.

Відповіді (13 балів):
¾ Завдання 2 (8 балів) та завдання 3 (5 балів): по +1 балу за кожен правильний або
достатньо близький переклад.

Грузинська мова — старші класи
Пояснення (8 балів):
¾ Порядок іменника та прикметника: +0,5 бала.
¾ Закінчення прикметників, що закінчуються на приголосний: +1 бал (або +0,5 бала,
якщо набір закінчень правильний не повністю).
¾ Прикметники, що закінчуються на голосний, не мають закінчень: +0,5 бала.
¾ Закінчення іменників (6 балів): по +0,5 бала за правильно визначене закінчення
(включно з випадінням голосної) для кожної комбінації відмінка та однієї з трьох
груп іменників.
Відповіді (12 балів):
¾ Завдання 1 (4 бали): по +0,5 бала за кожен правильний переклад.
¾ Завдання 2 (8 балів):
o

по +1 балу за кожен повністю правильний переклад;

o

по +1 балу за обґрунтування форм слів «новий» і «помідор».

Напівцілий сумарний бал округлюють униз.

