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Bu!garia, S!oneczny Brzeg, 4–9 sierpnia 2008 r.

Zadania turnieju indywidualnego

Zasady zapisywania rozwi!za" zada"

1. Nie przepisuj!c tekstu zadania, rozwi!zuj ka"de zadanie na osobnej kartce (kartkach) papieru.
Na ka"dej kartce nale"y napisa# numer zadania, numer miejsca i nazwisko. Tylko w tym
wypadku mo"emy gwarantowa# pe$ne uwzgl%dnienie osi!gni%tych rezultatów.

2. Rozwi!zania nale"y uzasadnia#. Odpowied&, nawet prawid$owa, podana bez "adnego uza-
sadnienia b%dzie oceniana nisko.

Zadanie nr 1 (20 punktów). Podane s! wyrazy w j%zyku mikmackim, zapisane w tzw. orto-
grafii Listuguj oraz w transkrypcji fonetycznej, a tak"e ich t$umaczenia na polski:

1 tmi’gn [d@mı̄g@n] siekiera
2 an’stawteg [an@stawtek] niebezpieczny
3 gjiansale’wit [@kciansalēwit] archanio$
4 mgumie’jo’tlatl [@mkumiējōd@lad@l] podku#
5 amqwanji’j [amxwanc̄ıc] $y"ka
6 e’jnt [ēj@nt] agent do spraw Indian
7 tplutaqan [@tp@ludaGan] ustawa
8 ge’gwising [gēgwisink] le"e# na górze
9 lnu’sgw [l@nūskw] Indianka

10 g’p’ta’q [g@b@dāx] na górze
11 epsaqtejg [epsaxteck] piec (rzeczownik)

(a) Zapisz wyrazy w transkrypcji fonetycznej:

12 gsnqo’qon g$upota
13 tg’poq woda &ródlana
14 gmu’jmin malina
15 emtoqwatg uwielbia#
16 te’plj koza

(b) Zapisz w ortografii Listuguj:

17 [@tp@dēs@n] po$udnie
18 [@mtesk@m] w!"
19 [alapt@k] ogl!da# si%
20 [g@lamen] dlatego

NB: J%zyk mikmacki nale"y do algonki'skiej rodziny j%zyków. Mówi nim oko$o 8000 osób w
Kanadzie.

W transkrypcji [@] ! y w pierwszy, [c] ! cz w czas, [j] ! d! w d!em, [x] = ch w chór, [G] jest
d&wi%cznym odpowiednikiem ostatniego; [w] oznacza, "e poprzednia spó$g$oska jest wymawiana z
zaokr!gleniem warg. Znak ¯ oznacza d$ugo(# samog$oski. —Bo!ydar Bo!anow
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Zadanie nr 2 (20 punktów). Podane s! cztery urywki z utworów napisanych ok. 900 r. po Chr.
w j%zyku staronordyjskim w mierze wierszowej nazywanej dróttkvætt („metrum dworskie”):

I
1 ók at ísarnleiki
2 Jar#ar sunr, en dun#i . . .

II
1 $ekkiligr me# $egnum
2 $rymseilar hval deila.
3 en af brei#u bjó#i
4 brag#víss at $at lag#i
5 ósvífrandi ása
6 upp $jórhluti fjóra.

III
1 á#r gnapsólar Gripnis
2 gn%stœrandi fœri
3 rausnarsamr til rimmu
4 rí#viggs lagar skí#um.

IV
1 há#i gramr, $ars gnú#u,
2 geira hregg vi# seggi,
3 (rau# fn%sti ben bló#i)
4 bryngǫgl í dyn Skǫglar,
5 $ás á rausn fyr ræsi
6 (ré# egglitu#r) seggir . . .

Jedna z g$ównych zasad dróttkvætt to aliteracja. Pierwszy wers ka"dego dwuwiersza zawiera dwa
wyrazy, które zaczynaj! si% od tej samej g$oski, a pierwszy wyraz drugiego wersu zaczyna si% od
tej"e g$oski: np. rausnarsamr, rimmu i rí#viggs (III:3–4). Uwa"a si%, "e wszystkie samog$oski
aliteruj! ze sob! oraz z j: np. ók, ísarnleiki i Jar#ar (I:1–2). Jednak nie jest to jedyna regu$a.

Podane teksty zachowane s! w wi%cej ni" jednym r%kopisie. Czasami w odpowiadaj!cych sobie
miejscach znajduj! si% ró"ne wyrazy, wtedy naukowcy musz! zadecydowa#, który z wariantów jest
pierwotny. Podstawy do podj%cia decyzji mog! by# ró"ne. Czasami regu$y wersyfikacji pomagaj!
odrzuci# b$%dne warianty. Na przyk$ad w wersie I:2 spotykamy nie tylko wyraz dun#i, lecz tak"e
wyrazy dul#i i djarfi. dul#i nie odpowiada strukturze wierzsa, podczas gdy dun#i i djarfi pasuj!
i o wyborze pomi%dzy nimi decyduj! inne argumenty. W wersie III:1 spotykamy wyrazy Gripnis
i Grímnis, ale Grímnis nie spe$nia wymogów wiersza.

(a) Opisz regu$y, wed$ug których powinien by# zbudowany dwuwiersz w dróttkvætt.

***

(b) Podana jest strofa, w której 13 wyrazów zosta$o opuszczonych:
V
1 a ($reifsk reiddra øxa
2 b ; knǫ́ttu spjǫ́r c )
3 d bitu seggi
4 e $jó#konungs fer#ar,
5 $ás ( f hǫl#a)
6 g h i

7 (hǫ́r vas j of k )

8 l (flugbeiddra m ).

Na li(cie poni"ej znajduje si% (w porz!dku alfa-
betycznym) wszystkie 13 opuszczonych wyra-
zów i dwa wyrazy, których nie ma w strofie V:

andskoti, Gauta, glymja, hlaut,
hugfyldra, hœgra, ríks, rymr,
sigr, smí#i, svartskygg#, sver#,
svírum, sǫngr, vigra

Wype$nij luki w strofie V.

NB: J%zyk staronordyjski nale"y do j%zyków pó$nocnogerma'skich i by$ u"ywany w latach ok.
700–1100 po Chr.

æ = otwarte e, œ = niemieckie ö w wyrazie schön (te dwie litery oznaczaj! d$ugie samog$oski).
ø jest krótkim odpowiednikiem œ; y = niemieckie ü w wyrazie Stück, ǫ — otwarte o. au i ei wy-
mawiane s! jako jedna sylaba. # i $ = angielskie th odpowiednio w wyrazach this i thin. x = k+s.
Znak ´ oznacza d$ugo(# samog$oski. Teksty poetyckie podane s! w ortografii znormalizowanej i
nie zawieraj! odchyle' od regu$ wersyfikacji. —Aleksandr Piperski
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Zadanie nr 3 (20 punktów). Podane s! wyrazy i kolokacje w dwóch j%zykach Nowej Kaledonii
– dechu i czemuchi – i ich przek$ady na j%zyk polski w porz!dku losowym:

dechu polski
drai-hmitrötr, gaa-hmitrötr, i-drai,
i-jun, i-wahnawa, jun, ngöne-gejë,
ngöne-uma, nyine-thin, uma-hmitrötr

sanktuarium, wi!zka bananów, kalendarz,
ko(#, ko(ció$, wybrze"e, szyd$o, niedziela,
szkielet, (ciana

czemuchi polski
a-pulut, ba-bwén, ba-jié, bé-ôdu,
bé-tii, bé-wöli, bé-wöli-wöta, tii, wöta

$ó"ko, zwierz%, widelec, szklanka, o$ówek,
wybrze"e, pisa#, zmierzch, ostroga

Podane s! tak"e t$umaczenia rz%du s$ów z dechu na czemuchi:

dechu gaa ngöne-gejë nyine thin
czemuchi a ba-jié bé wöli

(a) Ustal prawid$owo odpowiedniki.

ostroga

! szyd!o

(b) Jak uwa"asz, co znacz! wyrazy wahnawa i drai w dechu, a wyrazy wöli i pulut — w
czemuchi?

(c) W dechu tusi — ‘ksi!"ka’, bii — ‘pszczo$a’. Przet$umacz z dechu: i-bii, tusi-hmitrötr.

NB: J"zykiem dechu mówi ponad 10 000 osób na wyspie Lifu, na wschód od Nowej Kaledonii. J"zykiem
czemuchi mówi oko!o 2000 osób na wschodnim wybrze#u Nowej Kaledonii. Oba j"zyki nale#$ do rodziny
austronezyjskiej.

W dechu ë — otwarte e, ö = niemieckie ö w wyrazie zwölf, hm i hn — specjalne spó!g!oski bez-
d%wi"czne; dr i tr — spó!g!oski podobne do d i t, ale wymawiane z zawini"tym i cofni"tym j"zykiem; j i
th = angielskie th odpowiednio w wyrazach this i thin; ng = n w gong; ny = ! w slowie ko!.

Sanktuarium to g!ówna, naj&wi"tsza cz"&' ko&cio!a. —Ksenia Gilarowa

Zadanie nr 4 (20 punktów). Podane s! wyrazy w j%zyku soke z Kopajnala i ich przek$ady na
j%zyk polski:

mis nakpatpit twoim kaktusem
nakpat kaktus
mokpittih tylko kukurydz!
pokskuky2sm2taPm nad krzes$ami
pokskuy krzes$o
peroltih tylko czajnik
koc2ktaPm góry
komg2sm2tih prosto nad s$upem
P2s Ngom mój s$up
k2m2Nbitšeh jakby cieniem

k2m2NdaPm cienie
P2s ncapk2sm2šeh jakby nad moim niebem
capšeh jak niebo
pahsungotoya dla kabaczka
pahsunšehtaPmdih dok$adnie jak kabaczki
t2ckotoyatih tylko dla z%ba
kumguky2sm2 nad miastem
kumgukyotoyataPm dla miast
cakyotoya dla $ozy
mis ncay twoja $oza

(a) Przet$umacz na j%zyk polski:

caky2sm2tih
k2m2Nšeh
P2s mok
mis nd2ctaPm
pahsunbit
perolkotoyašehtaPm

(b) Przet$umacz na j%zyk soke z Kopajnala:

dla krzes$a
moim czajnikiem
dok$adnie jak góra
s$upy
nad cieniami
twoje miasto

NB: J%zyk soke z Kopajnala nale"y do rodziny miche-soke. Mówi nim oko$o 10 000 osób w
prowincji Chiapas w po$udniowej cz%(ci Meksyku.

2 ! polskie y; c jak w j%zyku polskim, nc = ndz w bryndza, š ! sz, N = n w gong, y = j; P jest
spó$g$osk! specjaln! (tzw. zwarcie krtaniowe). —Iwan Der!anski
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Zadanie nr 5 (20 punktów). Podane s! zdania w j%zyku inuktitut i ich przek$ady na j%zyk
polski:

1. Qingmivit takujaatit. Twój pies zobaczy$ ci%.
2. Inuuhuktuup iluaqhaiji qukiqtanga. Ch$opiec zastrzeli$ lekarza.
3. Aanniqtutit. Zrani$e( si%.
4. Iluaqhaijiup aarqijaatit. Lekarz wyleczy$ ci%.
5. Qingmiq iputujait. Przek$u$e( psa.
6. Angatkuq iluaqhaijimik aarqisijuq. Szaman wyleczy$ jakiego( lekarza.
7. Nanuq qaijuq. Bia$y nied&wied& przyszed$.
8. Iluaqhaijivit inuuhuktuit aarqijanga. Twój lekarz wyleczy$ twojego ch$opca.
9. Angunahuktiup amaruq iputujanga. My(liwy przek$u$ wilka.

10. Qingmiup ilinniaqtitsijiit aanniqtanga. Pies zrani$ twojego nauczyciela.
11. Ukiakhaqtutit. Przewróci$e( si%.
12. Angunahukti nanurmik qukiqsijuq. My(liwy zastrzeli$ jakiego( bia$ego nied&wiedzia.

(a) Przet$umacz na j%zyk polski:
13. Amaruup angatkuit takujanga.
14. Nanuit inuuhukturmik aanniqsijuq.
15. Angunahuktiit aarqijuq.
16. Ilinniaqtitsiji qukiqtait.
17. Qaijutit.
18. Angunahuktimik aarqisijutit.

(b) Przet$umacz na j%zyk inuktitut:
19. Szaman zrani$ ci%.
20. Nauczyciel zobaczy$ ch$opca.
21. Twój wilk przewróci$ si%.
22. Zastrzeli$e( jakiego( psa.
23. Twój pies zrani$ jakiego( nauczyciela.

NB: J%zyk inuktikut (kanadyjski eskimoski) nale"y do eskimo-aleuckiej rodziny j%zyków. Mówi
nim oko$o 35 000 osób w pó$nocnej cz%(ci Kanady.

Litera r oznacza g$osk% podobn! do r francuskiego (wymawian! w tylnej cz%(ci jamy ustnej),
a q — k o tym samym miejscu artykulacji.

Szaman to kap$an, czarownik i znachor u niektórych ludów. —Bo!ydar Bo!anow
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