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Rozwi!zania zada" turnieju indywidualnego

Zadanie nr 1. Regu!y:

1. Apostrof oznacza d!ugo"#, je$eli znajduje si% po samog!osce, i czyta si% jako [@], je$eli jest
po spó!g!osce.

2. Litera w oznacza zaokr&glenie warg, je$eli znajduje si% po spó!g!osce, i g!osk% [w] w pozo-
sta!ych przypadkach.

3. [@] wymawia si%, chocia$ nie jest zapisywane, mi%dzy dowoln& spó!g!osk& i nast%puj&c& so-
norn& ([l m n]).

4. [@] jest wymawiane tak$e przed grupami spó!g!osek na pocz&tku wyrazów.

5. p t j g gw q qw s& wymawiane jako d'wi%czne spó!g!oski ([b d j g gw G Gw]) na pocz&tku
wyrazu albo mi%dzy samog!oskami, i jako bezd'wi%czne ([p t c k kw x xw]) na ko(cu wyrazu
albo przy innej spó!g!osce.

Odpowiedzi:

(a) 12 [@ks@nxōGon], 13 [@tk@box], 14 [g@mūj@min], 15 [emtoGwatk], 16 [dēb@lc];

(b) 17 tp’te’sn, 18 mtesgm, 19 alapt’g, 20 glamen.

Zadanie nr 2. (a) Regu!y:

1. Ilo"# sylab. Ka$dy wers zawiera 6 sylab.

2. Aliteracja. Zob. opis zadania.

3. Rym wewn%trzy. Oznaczmy samog!oski (i po!&czenia g!osek) w jednym wersie V1, V2,
. . . , V6. Przynajmniej jedna spó!g!oska, która znajduje si% bezpo"rednio po V5, powinna
znajdowa# si% bezpo"rednio po Vn (n = 1, 2 albo 3). W wersach parzystych przy tym jest
Vn = V5.

Por. naprzyk!ad wersy IV, 1–6 (aliteracja jest za-
znaczona czcionk& pó!t!ust&, rymy wewn%trzne s&
podkre"lone):

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 . . .

(b) Pozosta!e wyrazy: hœgra, smí!i.

V

1 a ríks (*reifsk reiddra øxa
2 b rymr ; knǫ́ttu spjǫ́r c glymja )

3 d svartskygg) bitu seggi

4 e sver) *jó)konungs fer)ar,
5 *ás ( f hugfyldra hǫl)a)
6 g hlaut h andskoti i Gauta
7 (hǫ́r vas j sǫngr of k svírum )
8 l sigr (flugbeiddra m vigra ).
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Zadanie nr 3. W obu j%zykach przydawka idzie po wyrazie okre"lanym.

(a) jun ko"#
i-jun szkielet (mnóstwo ko"ci)
i-wahnawa wi&zka bananów (mnóstwo bananów)
i-drai kalendarz (mnóstwo dni)
drai-hmitrötr niedziela ("wi%ty dzie()
gaa-hmitrötr sanktuarium ("wi%to miejsce)
uma-hmitrötr ko"ció! ("wi%ty dom)
ngöne-uma "ciana (granica domu)
ngöne-gejë wybrze$e (granica wody)
nyine-thin szyd!o (narz%dzie k!u#)
tii pisa#
bé-tii o!ówek (narz%dzie pisa#)
bé-wöli widelec (narz%dzie k!u#)
wöta zwierz%
bé-wöli-wöta ostroga (narz%dzie k!u# zwierz%)
bé-ôdu szklanka (narz%dzie pi#)
ba-jié wybrze$e (granica wody)
ba-bwén zmierzch (granica nocy)
a-pulut !ó$ko (miejsce spa#)

(b) wahnawa ‘banan’, drai ‘dzie(’; wöli ‘k!u#’, pulut ‘spa#’.

(c) i-bii ‘rój pszczó! (mnóstwo pszczó!)’, tusi-hmitrötr ‘Biblia ("wi%ta ksi&$ka)’.

Zadanie nr 4. Rzeczowniki w tym zadaniu otrzymuj& nast%puj&ce sufiksy:

1. -k2sm2 ‘na górze’, -kotoya ‘dla’, -pit narz%dnik;

2. -̌seh ‘jak, jakby’;

3. -taPm l. mn.;

4. -tih ‘tylko (dok!adnie, prosto)’.

Po spó!g!osce nosowej (m, n, N) zwarte p, t, k staj& si% d'wi%czne (odpowiednio b, d, g). Je$eli
k znajduje si% po y, to d'wi%ki zamieniaj& si% miejscami.

Zaimki dzier$awcze to P2s ‘mój’ i mis ‘twój’; je$eli rzeczownik zaczyna si% od zwartej spólg!o-
ski, wówczas staje si% ona d'wi%czna, a przed ni& pojawia si% odpowiednia nosowa.

(a) caky2sm2tih prosto nad !oz&
k2m2Nšeh jak cie(
P2s mok moja kukurydza
mis nd2ctaPm twoje z%by
pahsunbit kabaczkiem
perolkotoyašehtaPm jakby dla czajników

(b) dla krzes!a pokskukyotoya
moim czajnikiem P2s mberolpit
dok!adnie jak góra koc2kšehtih
s!upy komdaPm
nad cieniami k2m2Ng2sm2taPm
twoje miasto mis Ngumguy
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Zadanie nr 5. Zdania w j%zyku inuktikut maj& nast%puj&c& struktur%:

X-(q) V– ‘X V (si%).’
X-(q) Y-(r)mik V-si– ‘X V jakiego" Y.’

X-up Y-(q) V– ‘X V Y-a.’

gdzie X i Y s& rzeczownikami, a V jest czasownikiem. Je$eli rzeczownik otrzymuje ko(cówk% -q, gdy
jest dope!nieniem okre"lonym lub podmiotem w zdaniu, gdzie tego nie ma, to otrzyma równie$ -r
przed ko(cówk& -mik, gdy jest dope!nieniem nie okre"lonym (nanu-q — nanu-r-mik; iluaqhaiji
— iluaqhaiji-mik). ,eby powiedzie# ‘twój’, nale$y zamieni# -(q) na -it, a -up na -vit.

Czasownik otrzymuje nast%puj&ce sufiksy:

• -j po g!osce albo -t po spó!g!osce;

• ko(cówka osoby podmiota i dope!nienia okre"lonego, je$eli jest:

– w pierwszych dwóch schematach: -u-tit ‘2’, -u-q ‘3’;
– w trzecim schemacie: -a-it ‘2/3’, -a-nga ‘3/3’, -a-atit ‘3/2’.

Czasownik przechodni bez dope!nienia jest traktowany jako zwrotni.

(a) 13. Wilk zobaczy! twojego szamana.
14. Twój bia!y nied'wied' zrani! jakiego" ch!opca.
15. Twój my"liwy wyleczy! si%.
16. Zastrzeli!e" nauczyciela.
17. Przyszed!e".
18. Wyleczy!e" jakiego" my"liwego.

(b) 19. Angatkuup aanniqtaatit.
20. Ilinniaqtitsijiup inuuhuktuq takujanga.
21. Amaruit ukiakhaqtuq.
22. Qingmirmik qukiqsijutit.
23. Qingmiit ilinniaqtitsijimik aanniqsijuq.


