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Lösningar till uppgifterna i den individuella tävlingen

Uppgift Nr 1. Regler:

1. En apostrof betecknar längd i fall den följer en vokal, och uttalas som [@] om den följer en
konsonant.

2. Bokstaven w betecknar rundade läppar efter en konsonant, och ljudet [w] i övriga fall.

3. [@] uttalas, men skrivs inte, mellan varje konsonant och en följande sonorant konsonant
([l m n]).

4. [@] uttalas också framför ett konsonantkluster i början av ordet.

5. p t j g gw q qw uttalas som tonande konsonanter ([b d j g gw G Gw]) i början av ordet
eller mellan vokaler och som tonlösa konsonanter ([p t c k kw x xw]) i slutet av ordet eller
tillsammans med en annan konsonant.

Svar:

(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.

Uppgift Nr 2. (a) Regler:

1. Antal stavelser. Varje versrad innehåller 6 stavelser.

2. Allitteration. Se uppgiften.

3. Inrim. Låt oss beteckna vokalerna och vokalkombinationerna i en rad som V1, V2, . . . , V6.
Åtminstone en konsonant som står omedelbart efter V5 måste stå omedelbart efter Vn (n =
1, 2 eller 3). I jämna rader även Vn = V5.

Till exempel, jfr versrader IV, 1–6 (alliteration är
markerad med halvfet stil, inrim med understryk-
ning):

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) Överblivna ord: 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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Uppgift Nr 3. Bestämningen står efter huvudordet i båda språken.

(a) jun benknota
i-jun skelett (mängd benknotor)
i-wahnawa bananklase (mängd bananer)
i-drai kalender (mängd dagar)
drai-hmitrötr söndag (helig dag)
gaa-hmitrötr altarrum (helig plats)
uma-hmitrötr kyrka (heligt hus)
ngöne-uma vägg (husgräns)
ngöne-gejë kust (vattengräns)
nyine-thin syl (verktyg att sticka)
tii skriva
bé-tii blyerts (verktyg att skriva)
bé-wöli ga$el (verktyg att sticka)
wöta djur
bé-wöli-wöta sporre (verktyg att sticka djur)
bé-ôdu kopp (verktyg att dricka)
ba-jié kust (vattengräns)
ba-bwén skymning (nattgräns)
a-pulut säng (plats att sova)

(b) wahnawa ‘banan’, drai ‘dag’; wöli ‘sticka’, pulut ‘sova’.

(c) i-bii ‘bisvärm (mängd bin)’, tusi-hmitrötr ‘Bibel (helig bok)’.

Uppgift Nr 4. Substantiv i denna uppgift tar följande su%x:

1. -k2sm2 ‘överst’, -kotoya ‘för’, -pit ‘med’;

2. -̌seh ‘som, liksom’;

3. -taPm plural;

4. -tih ‘endast (alldeles, precis)’.

Efter en nasal konsonant (m, n, N) blir klusilerna p, t, k tonande (respektive b, d, g). Om k står
efter y, byter de två ljuden plats.

Possessivpronomen är P2s ‘min’ och mis ‘din’; om substantivet börjar med en klusil, blir denna
konsonant tonande, och respektive nasal kommer att stå före den.

(a) caky2sm2tih precis ovanför rankan
k2m2Nšeh som en skugga
P2s mok min majs
mis nd2ctaPm dina tänder
pahsunbit med pumpan
perolkotoyašehtaPm liksom för kittlarna

(b) för stolen pokskukyotoya
med min kittel P2s mberolpit
alldeles som ett berg koc2kšehtih
stolpar komdaPm
ovanför skuggorna k2m2Ng2sm2taPm
din stad mis Ngumguy
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Uppgift Nr 5. Meningar i Inuktitut har följande allmän struktur:

X-(q) V– ‘X V (sig själv).’
X-(q) Y-(r)mik V-si– ‘X V en Y.’

X-up Y-(q) V– ‘X V Y-en.’

där X och Y är substantiv, och V är verbet. Om ett substantiv tar ändelsen -q när det antingen
är bestämt objekt eller är subjekt i en mening som inte har något bestämt objekt, så får det
också -r före ändelsen -mik när det är obestämt objekt (nanu-q — nanu-r-mik; iluaqhaiji —
iluaqhaiji-mik). För att säga ‘din’, måste -(q) bytas ut mot -it, -up mot -vit.

Verbet får följande su%x:

• -j efter en vokal eller -t efter en konsonant;

• en ändelse för subjektets och det bestämt objektets (om det finns ett sådant) person:

– i de första två schemana: -u-tit ‘2’, -u-q ‘3’;
– i det tredje schemat: -a-it ‘2/3’, -a-nga ‘3/3’, -a-atit ‘3/2’.

Ett transitivt verb utan objekt förstås som reflexivt.

(a) 13. Vargen såg din schaman.
14. Din isbjörn skadade en pojke.
15. Din jägare botade sig själv.
16. Du sköt läraren.
17. Du kom.
18. Du botade en jägare.

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


