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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! wyra"enia w j%zyku polskim oraz ich przek$ady na
j%zyk sulka:

1 orzech betelu a vhoi a tgiang
1 pochrzyn a tu a tgiang
2 orzechy betelu a lo vhoi a lomin
2 kokosy a lo ksie a lomin
3 orzechy betelu o vuo a korlotge
3 owoce chlebowca a moulang hori orom a tgiang
4 pochrzyny o sngu a korlolo
6 pochrzynów o sngu a ktiëk hori orom a tgiang
7 orzechów betelu o vuo a ktiëk hori orom a lomin
10 owoców chlebowca a lo ngaitegaap hori orom a moulang
10 kokosów a lo ngausmia hori orom a lomin
10 pochrzynów o sngu a lo ktiëk
15 kokosów o ngausmia a korlotge hori orom a korlotge
16 kokosów o ngausmia a korlolo
18 owoców chlebowca o ngaitegaap a korlolo hori orom a moulang
18 pochrzynów o sngu a lo ktiëk hori orom a ktiëk hori orom a korlotge
19 orzechów betelu o vuo a lo ktiëk hori orom a ktiëk hori orom a korlolo
20 pochrzynów o sngu a mhelom

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

a ksie a tgiang
o ngaitegaap a korlotge
o ngausmia a ktiëk
o vuo a lo ktiëk hori orom a tgiang

(b) Przet$umacz na j%zyk sulka:

2 pochrzyny
14 pochrzynów
15 owoców chlebowca
20 orzechów betelu

!! J%zyk sulka nale"y do wschodnio-papuaskiej rodziny. Mówi nim oko$o 3500 osób w prowincji
Nowa Brytania Wschodnia pa'stwa Papua-Nowa Gwinea.

Orzeszki betelu faktycznie s! nasionami pewnego rodzaju palmy. Pochrzyn jest jadalnym
korzeniem ro(liny o tej samej nazwie.

—Jewgienia Korowina, Iwan Der!anski
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Zadanie nr 2 (20 punktów). Podane s! wyrazy w j%zykach maninka i bamana, zapisane
pismem nko oraz $acinskim, a tak"e ich t$umaczenia na polski:

(a)
bàlákàwúli niespodzianka; stepówka (gatunek ptaka)

játùrú hiena
kòlij́ı woda do mycia
wàlá tablica szyfrowa

kúmayira reklama
tùbabumóri ksi!dz

? nieobrzezany ch$opczyk
? sprzedawca zapa$ek

? kòrikóri rdza
? báwò poniewa"

(b)
márajàba cze(#!
j́ılasama hipopotam

kÒrOkaraśı gerontokracja
kàna niech

bàsitÉmE grube sito
nàmátòrokó hiena

? t%cza
? (wiat$o (latarni)
? gatunek meszek; miód tych meszek

? jàmanakÉ rado(ci, pociechy m$odo(ci
? lÉtErE list
? b̀ılakóro nieobrzezany ch$opczyk

Wype$nij luki.

!! Pismo nko stworzy$ w 1949 roku gwinejski o(wieciciel Sulejman Kante.
W pi(mie $aci'skim j " d! w d!em, y = j , E — otwarte e, O — otwarte o. Znaki #́ i #̀

zaznaczaj! odpowiednio wysoki i niski ton (poziom g$osu przy wymawianiu sylaby); je"eli nie ma
ani jednego, ani drugiego, to sylaba ma (redni ton.

J%zyki bamana i maninka nale"! do grupy manden rodziny mande. Mówi si% nimi w Mali,
Gwinei i innych zachodnioafryka'skich krajach. Te j%zyki s! bardzo podobne; ró"nice mi%dzy
nimi nie s! istotne dla tego zadania.

—Iwan Der!anski
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Zadanie nr 3 (20 punktów). Podane s! imiona 24 birma'skich dzieci i ich daty urodzenia:

ch$opczyki
imi% data urodzenia
kau6 myaP 01. 06. 2009
zeiya cO 09. 06. 2009
pyesou6 au6 18. 06. 2009
ne li6 20. 06. 2009
lwi6 koko 24. 06. 2009
phou6 nai6 thu6 25. 06. 2009
myo khi6 wi6 02. 07. 2009
ti6 mau6 laP 04. 07. 2009
khai6 mi6 thu6 06. 07. 2009
wi6 cO au6 08. 07. 2009
thEP au6 11. 07. 2009
sha6 thu6 21. 07. 2009

dziewczynki
imi% data urodzenia
pa6 we 04. 06. 2009
thou6 u6 06. 06. 2009
khi6 le nwE 08. 06. 2009
wi6 i mu6 10. 06. 2009
mimi khai6 18. 06. 2009
su myaP so 30. 06. 2009
susu wi6 07. 07. 2009
yadana u 08. 07. 2009
ti6 za mO 11. 07. 2009
yi6yi6 myi6 15. 07. 2009
ke!i thu6 20. 07. 2009
shu ma6 cO 21. 07. 2009

14. 06. 2009, 16. 06. 2009, 24. 06. 2009, 09. 07. 2009, 13. 07. 2009 i 18. 07. 2009 urodzi$o si% jeszcze
sze(# birma'skich dzieci. Oto ich imiona:

• ch$opczyki: Nwe si6!u, so mo cO, yE au6 nai6

• dziewczynki: daliya, e ti6, phyuphyu wi6

Kto si% kiedy urodzi$?

!! Birma'skie imiona s! podane w uproszczonej $aci'skiej transkrypcji. c " cz w czas, E —
otwarte e, h znaczy, "e poprzednia spó$g$oska jest przydechowa, N = n w gong , 6 znaczy, "e
poprzednia samog$oska jest nosowa, O — otwarte o, ! " angielskie th w with, y = j , P jest
spó$g$osk! (tzw. zwarcie krtaniowe).

—Iwan Der!anski, Maria Cydzik

Zadanie nr 4 (20 punktów). Podane s! dawne indyjskie osnowy wyrazów, co do których
uwa"a si%, "e zachowa$y one pierwotny (praindoeuropejski) akcent. S! rodzielone na korze' i
sufiks dywizem. Akcentowana samog$oska zaznaczona jest znakiem #́.

v!.k-a- wilk
vadh-á- (miertelna bro'
sād-á- dosiad je&d&ca
pus.-t.í- prosperowanie, dobrobyt
sik-tí- potok
p̄ı-tí- picie
gá-ti- chodzenie

vádh-ri- wytrzebiony
dhū-má- dym
d!. -ti- buk$ak
gh!. -n. i- upa$
ghr. -n. á- upa$
k´̄a-ma- ch%#

p´̄ur-va- pierwszy
bh!.m-i- ruchliwy
kr.s.-í- uprawa ziemi
stó-ma- hymn
dar-má- burzyciel
nag-ná- nagi
vák-va- tocz!cy si%

(a) Wyt$umacz, dlaczego nie jest mo"liwe wykorzystanie tych danych, "eby wyznaczy# pozycj%
akcentu w nast%puj!cych osnowach: bhāg-a- ‘cz%(#’, pad-a- ‘krok’, pat-i- ‘pan, w$adca’,
us-ri- ‘poranne (wiat$o’.

(b) Wska" akcent podanych ni"ej osnów wyrazów:

mr.dh-ra- wróg
phe-na- piana
stu-ti- chwa$a

tan-ti- lina
bhār-a- ci%"ar
dū-ta- zwiastun

svap-na- sen
bhū-mi- ziemia, gleba
ghar-ma- upa$

abh-ra- chmura
ghan-a- zabijanie
ghr.s.-vi- o"ywiony

!! h znaczy, "e poprzednia spó$g$oska jest przydechowa; n. , s. i t. — spó$g$oski podobne do n, sz
i t , ale wymawiane z zawini%tym i cofni%tym j%zykiem; r. — samog$oska podobna do sylabotwór-
czego r w czeskim wyrazie prst . Znak #̄ oznacza d$ugo(# samog$oski.

—Aleksandr Piperski
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Zadanie nr 5 (20 punktów). Podane s! zdania w j%zyku nahuatl oraz ich przek$ady na j%zyk
polski:

1. nimitztlazohtla kocham ci%
2. tikmaka in āmoxtli dajesz mu ksi!"k%
3. nitlahtoa mówi% co(
4. kātl̄ıtia in kuauhx̄ınki in pochtekatl kupiec powoduje, "e cie(la pije;

cie(la powoduje, "e kupiec pije
5. titzāhtzi krzyczysz
6. niki in ātōlli pij% atole
7. tikūıka (piewasz
8. tinēchtlakāhuilia zostawiasz co( dla mnie
9. kochi in t̄ız̄ıtl znachor (pi

10. niknekiltia in kuauhx̄ınki in āmoxtli powoduj%, "e cie(la chce ksi!"k%
11. mitztēhūıtekilia on ci% bije dla kogo(;

on bije kogo( dla ciebie
12. kēhua in kikatl (piewa pie('
13. niktlalhuia in zihuātl mówi% co( kobiecie
14. tiktēkāhualtia in oktli powodujesz, "e kto( zostawia wino
15. ātli on pije
16. tlach̄ıhua in pochtekatl kupiec robi co(
17. tēhuetz̄ıtia in zihuātl kobieta powoduje, "e kto( przewraca si%

(a) Przet$umacz na j%zyk polski na wszystkie mo"liwe sposoby:
18. tiktlazohtlaltia in zihuātl in kuauhx̄ınki
19. nēchtzāhtz̄ıtia
20. tikhūıteki
21. nikēhuilia in kikatl in t̄ız̄ıtl
22. nikneki in ātōlli
23. mitztlakāhualtia

(b) Przet$umacz na j%zyk nahuatl:
24. on powoduje, "e robi% atole
25. robisz wino dla kogo(
26. znachor powoduje, "e (pisz
27. (piewam co(
28. przewracam si%

!! Klasyczny nahuatl by$ j%zykiem imperium azteckiego w Meksyku.
Zdania w j%zyku nahuatl s! podane w uproszczonej pisowni. ch , hu , ku , tl , tz , uh s!

spó$g$oskami. Znak #̄ oznacza d$ugo(# samog$oski.
Atole jest gor!cym napojem z m!ki kukurydzianej.

—Bo!ydar Bo!anow, Todor Czerwenkow
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Adam Hesterberg, Renate Pajusalu, Aleksandr Piperski.
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Powodzenia!


