
Seitsmes rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja
rakenduslingvistika olümpiaad
Wroc!aw (Poola), 26.–31. juuli 2009
Individuaalv~oistluse ülesannete lahendused

Ülesanne nr 1. Siin on s~onad, millest moodustatakse sulka keele arvs~onad:

• tgiang 1, lomin 2, korlotge 3, korlolo 4, ktiëk 5, mhelom 20;

• hori orom liitmine, lo kahekordistamine;

• a ainsus, o mitmus (alates 3-st).

Nimis~onadel on erinevad vormid kahe arvu jaoks (tu , sngu ; vhoi , vuo). Eksisteerivad eraldi s~onad
nelja kookospähkli ja kahe ning nelja leivapuu vilja jaoks (ngausmia , moulang , ngaitegaap).

Vastused:

(a) • a ksie a tgiang : 1 kookospähkel
• o ngaitegaap a korlotge : 12 leivapuu vilja
• o ngausmia a ktiëk : 20 kookospähklit
• o vuo a lo ktiëk hori orom a tgiang : 11 beetlipähklit

(b) • 2 jamsijuurt: a lo tu a lomin
• 14 jamsijuurt: o sngu a lo ktiëk hori orom a korlolo
• 15 leivapuu vilja: o ngaitegaap a korlotge hori orom a moulang hori orom a

tgiang
• 20 beetlipähklit: o vuo a mhelom

Ülesanne nr 2. Nko kirja kirjutatakse ja loetakse paremalt vasakule. Kiri on alfabeetiline: igale
tähele vastab kaashäälik v~oi täishäälik. Tähed on s~ona sees omavahel seotud.

(a) Tilde täishääliku kohal tähistab k~orget tooni, selle puudumine aga madalat tooni. Kuid
täishäälik on keskmise tooniga, kui ta on tähistatud samuti kui eelmine (m~olemad tildega
v~oi m~olemad ilma).

— b̀ılákòró

— tájula

kòrikóri —
báwò —

(b) Kui kahes k~orvuti olevas silbis on samasugune täishäälik ja m~olemad peaksid olema kirjuta-
tud ühtmoodi, kirjutatakse tegelikult ainult teine täishäälik.

— kÒlOlÓ
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— wólowolo

lÉtErE —
b̀ılakóro —
jàmanakÉ —
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Ülesanne nr 3. Näeme, et samal nädalapäeval sündinud laste nimed algavad sarnaste hääliku-
tega:

• esmaspäev: kau6 myaP, khi6 le nwE, khai6 mi6 thu6, ke!i thu6

• teisipäev: zeiya cO, su myaP so, susu wi6, sha6 thu6, shu ma6 cO

• kolmapäev: wi6 i mu6, lwi6 koko, wi6 cO au6, yadana u, yi6yi6 myi6

• neljapäev: pa6 we, pyesou6 au6, mimi khai6, phou6 nai6 thu6, myo khi6 wi6

• laupäev: thou6 u6, ne li6, ti6 mau6 laP, thEP au6, ti6 za mO

Vastused:

• Nwe si6!u — 13. 07. 2009 (esmaspäev);

• so mo cO — 16. 06. 2009 (teisipäev);

• yE au6 nai6 — 24. 06. 2009 (kolmapäev),

• daliya — 18. 07. 2009 (laupäev),

• e ti6 — 14. 06. 2009 (pühapäev: andmetes ei ole pühapäeval sündinud lapsi ega täishäälikuga
algavaid nimesid),

• phyuphyu wi6 — 09. 07. 2009 (neljapäev).

Ülesanne nr 4.

Kui sulghäälik juure koosseisus ja täishäälik sufiksis on a , ja täishäälik sufiksis on i ,
on heliline on r~ohk sufiksil. on r~ohk juurel.
on helitu on r~ohk juurel. on r~ohk sufiksil.

(a) See reegel toimib, kui juure sees on just üks sulghäälik. Kui neid on kaks (bhāg-a-, pad-a-,
pat-i-) v~oi pole ühtegi (us-ri-), siis pole r~ohu asukohta v~oimalik määrata.

(b) mr.dh-rá-, phé-na-, stu-tí-, tan-tí-, bhār-á-, dū-tá-, sváp-na-, bh´̄u-mi-, ghar-má-,
abh-rá-, ghan-á-, gh!. s. -vi-.
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Ülesanne nr 5. Nahuatli laused algavad öeldisega. Alus ja sihitis (v~oi sihitised) järgnevad su-
valises järjekorras, kusjuures nende ees on in (määratud artikkel).

Tegus~ona saab järgmised prefiksid:

• alus: ni- ains. 1. pers., ti- ains. 2. pers., —— ains. 3. pers.;

• sihitis: nēch- ains. 1. pers., mitz- ains. 2. pers., k- ains. 3. pers.;

• veel üks sihitis: tē- ‘kedagi, kellelegi’, tla- ‘midagi’.

Samuti järgmised sufiksid:

• ‘sundima . . . ’:

– ‹sihitu tegus~ona›-tia (eelneva i pikenemisega),
– ‹sihiline tegus~ona›-ltia ;

• ‘. . . jaoks tegema’: -lia (eelneva a muutumisega i -ks).

Sama tegevus sihitisega ja ilma väljendatakse tihti eri verbidega.
Vastused:

(a) 18. tiktlazohtlaltia sa sunnid naist armastama puuseppa;
in zihuātl in kuauhx̄ınki sa sunnid puuseppa armastama naist

19. nēchtzāhtz̄ıtia ta sunnib mind karjuma
20. tikhūıteki sa lööd teda
21. nikēhuilia in kikatl in t̄ız̄ıtl ma laulan laulu manatarga jaoks
22. nikneki in ātōlli ma soovin atolit
23. mitztlakāhualtia ta sunnib sind jätma midagi

(b) 24. ta sunnib mind atolit valmistama nēchch̄ıhualtia in ātōlli
25. sa valmistad veini kellegi jaoks tiktēch̄ıhuilia in oktli
26. manatark sunnib sind magama mitzkoch̄ıtia in t̄ız̄ıtl
27. ma laulan midagi nitlaēhua
28. ma kukun nihuetzi


