
Siódma Mi!dzynarodowa Olimpiada Lingwistyki
Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej

Wroc!aw (Polska), 26–31 lipca 2009 r.
Rozwi!zania zada" turnieju indywidualnego

Zadanie nr 1. Oto s! wyrazy, z których tworzy si" liczebniki w j"zyku sulka:

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

• hori orom dodawanie, lo podwojenie;

• a l. pojedyncza, o l. mnoga (od 3 i wy#ej).

Rzeczowniki maj! ró#ne formy dla dwóch liczb (tu , sngu ; vhoi , vuo). Istniej! osobne wyrazy dla
czwórki kokosów oraz dla pary a czwórki owoców chlebowca (ngausmia , moulang , ngaitegaap).

Odpowiedzi:

(a) • a ksie a tgiang : 1 kokos
• o ngaitegaap a korlotge : 12 owoców chlebowca
• o ngausmia a ktiëk : 20 kokosów
• o vuo a lo ktiëk hori orom a tgiang : 11 orzechów betelu

(b) • 2 pochrzyny: a lo tu a lomin
• 14 pochrzynów: o sngu a lo ktiëk hori orom a korlolo
• 15 owoców chlebowca: o ngaitegaap a korlotge hori orom a moulang hori orom

a tgiang
• 20 orzechów betelu: o vuo a mhelom

Zadanie nr 2. Pismo nko jest zapisywane i czytane z prawa na lewo. Pismo jest alfabetyczne:
ka#da litera poznacza spó$g$osk" albo samog$osk". Litery w wyrazie s! $!czone.

(a) Tylda nad samog$osk! oznacza niski ton, jej brak oznacza wysoki ton. Ale samog$oska ma
%redni ton, je#eli jest oznaczana tak samo jak poprzednia (je#eli obie maj! albo nie maj!
tyld).

— b̀ılákòró
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báwò —

(b) Je#eli dwie s!siednie sylaby maj! t" sam! spó$g$osk" i obie litery powinny mie& tyld" albo
#adna z nich jej mie& nie powinna zgodnie z regu$ami, pisana jest tylko druga spó$g$oska.
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Zadanie nr 3. 'atwo jest zauwa#y&, #e imiona urodzonych w tym samym dniu tygodnia zaczy-
naj! si" od podobnych g$osek:

• poniedzia$ek: kau6 myaP, khi6 le nwE, khai6 mi6 thu6, ke!i thu6

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

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

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

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

Odpowiedzi:

• Nwe si6!u — 13. 07. 2009 (poniedzia$ek);

• so mo cO — 16. 06. 2009 (wtorek);

• yE au6 nai6 — 24. 06. 2009 (%roda),

• daliya — 18. 07. 2009 (sobota),

• e ti6 — 14. 06. 2009 (niedziela: urodzonych w niedziele w danych zabrak$o, jak i imion,
które zaczynaj! si" od samog$osek),

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

Zadanie nr 4.

Je%li zwarta spólg$oska we rdzeniu a samog$oska w sufiksie jest a , a samog$oska w sufiksie jest i ,
jest d(wi"czna, akcent jest na sufiksie. akcent jest na rdzeniu.

jest bezd(wi"czna, akcent jest na rdzeniu. akcent jest na sufiksie.

(a) Ta regu$a dzia$a, gdy we rdzeniu jest dok$adnie jedna zwarta spólg$oska. Je%li jest ich
dwie (bhāg-a-, pad-a-, pat-i-) albo nie ma ani jednej (us-ri-), pozycji akcentu nie da si"
wyznaczy&.

(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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Zadanie nr 5. Zdania w j"zyku nahuatl zaczynaj! si" od orzeczenia. Podmiot i dope$nienie
(albo dope$nienia) wyst"puj! za nim w dowolnej kolejno%ci, poprzedzone wyrazem in (rodzajnik
okre%lony).

Czasownik otrzymuje nast"puj!ce prefiksy:

• podmiot: ni- 1 os. l.p., ti- 2 os. l.p., —— 3 os. l.p.;

• dope$nienie: nēch- 1 os. l.p., mitz- 2 os. l.p., k- 3 os. l.p.;

• kolejne dope$nienie: tē- ‘kogo%, komu%’, tla- ‘co%’.

Oraz nast"puj!ce sufiksy:

• ‘powodowa&, #e ...’:

– ‹czasownik nieprzechodni›-tia (z wyd$u#aniem poprzedzaj!cego i),
– ‹czasownik przechodni›-ltia ;

• ‘robi& dla’: -lia (z przej%ciem poprzedzaj!cego a na i).

Ta sama czynno%& z dope$nieniem i bez cz"sto jest wyra#ana za pomoc! ró#nych czasowników.
Odpowiedzi:

(a) 18. tiktlazohtlaltia powodujesz, #e kobieta kocha cie%l";
in zihuātl in kuauhx̄ınki powodujesz, #e cie%la kocha kobiet"

19. nēchtzāhtz̄ıtia on powoduje, #e krzycz"
20. tikhūıteki bijesz go
21. nikēhuilia in kikatl in t̄ız̄ıtl %piewam pie%) dla znachora
22. nikneki in ātōlli chc" atole
23. mitztlakāhualtia on powoduje, #e zostawiasz co%

(b) 24. on powoduje, #e robi" atole nēchch̄ıhualtia in ātōlli
25. robisz wino dla kogo% tiktēch̄ıhuilia in oktli
26. znachor powoduje, #e %pisz mitzkoch̄ıtia in t̄ız̄ıtl
27. %piewam co% nitlaēhua
28. przewracam si" nihuetzi


