
Dziewi!ta Mi"dzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna
Pittsburgh (Stany Zjednoczone Ameryki), 24–31 lipca 2011

Zadania turnieju indywidualnego

Zadanie nr 1 (20 punktów). Podane s! formy czasownikowe j"zyka menomini i ich t#umaczenia
na polski:

kewǣpeqtaq my1+2 zaczynamy
kawāham on obala to narz"dziem
nep̄ıtohnæm ja przychodz"
kēskenam on prze#amuje to r"k!
pahkǣsam on odcina to
kekǣtohnæq my1+2 wychodzimy
p̄ıtenam on podaje to tutaj
kewǣpānæhkæq my1+2 zaczynamy kopa$
tawǣsam on przecina w tym dziur"
nekǣtahan ja wyci!gam to narz"dziem
pāhkaham on otwiera to narz"dziem (poprzez podniesienie pokrywki lub otwarcie drzwi)
kekēskahtæq my1+2 przegryzamy to
wackōhnæw on chodzi naoko#o, zbaczaj!c z drogi
newāckesan ja wycinam wokó# tego
ketǣnam on wyjmuje to r"k!
ketāwahtæq my1+2 przegryzamy, prze%eramy w tym dziur"
wǣpohnæw on zaczyna chodzi$
nekāweqtam ja si" k#ad"
pāhkeqtaw on si" otwiera
kep̄ıtahtæq my1+2 przychodzimy jedz!c to; my1+2 przynosimy to w ustach
nekāwāhpem ja padam ze &miechu

(a) Przet#umacz na j"zyk polski: kekēskahæq, nepāhkenan, wǣpāhpew. Je&li uwa%asz, %e w
niektórych przypadkach s! mo%liwe ró%ne warianty t#umaczenia, prosz" poda$ wszystkie.

(b) Przet#umacz na j"zyk menomini:

• ja zaczynam to je&$
• my1+2 k#adziemy to r"k!
• on kopie dziur"
• on wychodzi

!! Indianie Menominee mieszkaj! w Wisconsin, USA. Ich plemi" liczy 5 000–10 000 osób, ale rdzennym
j"zykiem z rodziny algonki'skiej mówi tylko kilkadziesi!t najstarszych z nich, cho$ ostatnio czyni si"
wysi#ki, by rozszerzy$ jego nauczanie i u%ywanie.

„my1+2” = ‘my z wami’. æ — otwarte e, c " cz w czas, q jest spó#g#osk! (tzw. zwarcie krtaniowe).
Znak „¯” oznacza d#ugo&$ samog#oski. —Iwan Der!anski
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Zadanie nr 2 (20 punktów). Podane s! wyrazy w j"zyku farerskim, zapisane w zwyczajnej ortografii
oraz w transkrypcji fonetycznej i ich t#umaczenia na polski:

bøga ? samica ptaka
dey!i [dEiji] (ja) zabijam
ey!ur [Eijur] bogactwo
gla!a [glEava] tr!ba powietrzna
gle!a [gle:a] (oni) ciesz!
glø!ur [glø:vur] %ar
hugi [hu:wi] umys#
kno!ar ? (on) ugniata
koyla [kOila] rozszczep
kvø!a ? (oni) &piewaj!
lega [le:va] #ó%ko
logi [lo:ji] p#omie'
løgur ? ciecz
mó!a [mOuwa] piana, szumowiny, w garnku z mi"sem lub ryb!
mugu [mu:wu] (oni) musz!
plága ? utrapienie, nieszcz"&cie
rá!i [rOaji] (ja) radz"
rúma [r0uma] (oni) zawieraj!
rø!a [rø:a] (oni) mówi!
ska!i ? uszczerbek
skógur [skOuwur] las
sprei!a [spraija] (oni) rozrzucaj!
søga [sø:va] historia
tegi [te:ji] milcz!
toygur ? #yk
tregar [tre:ar] (on) rani
trúgi ? niech (on) zagrozi
vágur [vOavur] zatoka
vegur [ve:vur] (on) podnosi
vi!ur [vi:jur] drewno
viga [vi:ja] (oni) wa%!
øga [ø:a] (oni) strasz!

(a) Wype#nij luki.

(b) Opisz regu#y, które u%ywa#e&/-#a&.

!! J"zyk farerski nale%y do pó#nocnej podgrupy j"zyków germa'skich. Mówi nim oko#o 48 000 osób
na Wyspach Owczych (Farerach) i w innych miejscach.

W transkrypcji [j] = j , [w] = " ; [E], [O], [ø], [0] s! samog#oskami. Znak „ :” oznacza d#ugo&$ samog#oski.
—Aleksandr Piperski



Dziewi!ta Mi"dzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna (2011).
Zadania turnieju indywidualnego

3

Zadanie nr 3 (20 punktów). Podane s! zwi!zki wyrazowe w j"zyku vai i ich t#umaczenia na polski:

kà́ıĚ á lÈndÉĚ okr"t m"%czyzny
kÒánjà-lèNĚ fǎ ojciec orl!tka
gbòmùĚ á nỳımı̀̀ıĚ w!% ryby
kà́ıĚ kàfà rami" m"%czyzny
nỳımı̀̀ı jǎNĚ á gbòmù-lÈndÈĚ #ód( d#ugiego w"%a
mùsú jǎNĚ lÒÒ-kà̀ı brat wysokiej kobiety
nỳımı̀̀ı kúndúĚ já oko krótkiego w"%a
kÒánjà lÒÒĚ kÈnj̀ı pazur ma#ego or#a
kándÒ jǎNĚ wysokie niebo

(a) Przet#umacz na j"zyk polski:

mùsúĚ á gbòmùĚ; léN kúndúĚ á nỳımı̀̀ıĚ; gbòmù-lÈndÈ kúndúĚ.

(b) W zwi!zku wyrazowym j"zyka vai kándÒ-lÈndÉ lÒÒĚ jest b#!d. Popraw go i przet#umacz zwi!zek
wyrazowy na j"zyk polski.

(c) Przet#umacz na j"zyk vai:

w!% or#a; oko ma#ego dziecka;
siostra wysokiego m"%czyzny; ma#e w"%!tko.

!! J"zyk vai nale%y do grupy centralnej rodziny mande. Mówi nim oko#o 105 000 osób w Liberii i
Sierra Leone.

ny i N s! spó#g#oskami; E i O s! samog#oskami. Znaki „´” , „`” i „ˇ” oznaczaj! tony.
—Olga Kuzniecowa

Zadanie nr 4 (20 punktów). Podane s! wyrazy z j"zyka nahuatl i ich t#umaczenia na polski w
porz!dku losowym:

acalhuah , achilli , atl , callah , calhuah , chilatl , chilli , colli , coltzintli , conehuah ,
conehuahcapil , conetl , oquichconetl , oquichhuah , oquichtotoltzintli , tehuah , tetlah , totoltetl

woda, dziecko, pan domu, pieprz wodny, czcigodny indor, matka, wie&, woda pieprzowa,
dziadek/przodek, kamienisty teren, ch#opiec, w#a&ciciel kamieni (= mieszkaniec kamienistej okolicy),

papryka chili, jajko indycze, w#a&ciciel kanu, mateczka, %ona, czcigodny dziadek/przodek

(a) Ustal prawid#owo odpowiedniki.

(b) Przet#umacz na j"zyk nahuatl: dom, kamie', w#a&ciciel wody, czcigodny m!%/m"%czyzna.

(c) Przet#umacz na j"zyk polski: cacahuatl , cacahuatetl , cacahuaatl , cacahuahuah .

!! Klasyczny nahuatl by# j"zykiem imperium azteckiego w Meksyku.
c = qu = k , ch " cz w czas, hu = " , tl i tz s! spó#g#oskami.
Pieprz wodny (Polygonum hydropiper) to ro&lina nieuprawna. Woda pieprzowa to aztecki napój

zawieraj!cy papryk" chili. —Ludmi"a Fiodorowa
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Zadanie nr 5 (20 punktów). J"zyk kodów kreskowych EAN-13 (albo GTIN-13) u%ywany jest
niemal na ca#ym &wiecie, jednak nikt nim nie mówi. Ma on 10 g#ównych dialektów (subkodów), ale
nie b"dziemy si" zajmowa$ tutaj subkodem zero, który praktycznie jest tym samym, co starszy j"zyk
UPC(A).

#$

To nie jest kod kreskowy: przynale%y do mo%liwego subkodu EAN-13, który nie jest u%ywany. (Po
prawej odczytywana przez maszyn" cz"&$ kodu zosta#a powi"kszona oraz naniesiona na siatk", tak by
mo%na jej si" by#o #atwiej przyjrze$).

#$

To jest kod kreskowy: przynale%y do subkodu 5. Ten kod kreskowy pochodzi z opakowania ciastek
z Wielkiej Brytanii; liczby zaczynaj! si" od kodu kraju lub numeru systemu w#a&ciwego dla Wielkiej
Brytanii, który wynosi 50. Zwykle pierwsza cz"&$ kodu (5-000168) identyfikuje producenta, a kolejna
(08555) jest przez niego wybierana i identyfikuje produkt. Ostatnia cyfra jest zawsze sum! kontroln!.

Poni%ej, jeszcze kilka numerów systemów:
20–29 do u%ytku w sklepie
30–37 Francja
40–44 Niemcy

539 Irlandia
64 Finlandia
73 Szwecja

84 Hiszpania
978 ISBN (ksi!%ki)
?? Norwegia

(a) Poni%ej podano, w przypadkowej kolejno&ci, kilka faktów dotycz!cych kodów kreskowych A–I.
W ka%dym przypadku podaj liter" kodu kreskowego oraz odpowiedz na wszelkie inne pytania:

1. papier toaletowy (Hiszpania) to kod kreskowy E;
2. #oso& w"dzony (Irlandia), kod wyrobu = 02661, suma kontrolna = ?;
3. Zaginiony symbol (ksi!%ka z ISBN-em);
4. stek wieprzowy (zapakowany w sklepie), cena = 4 euro i 16 centów;
5. dolna cz"&$ mopa (sk!d?), pe#ny kod = 4-023103-075702;
6. margaryna niskocholesterolowa (Finlandia);
7. stek z pol"dwicy (zapakowany w sklepie), cena = ?;
8. Korsordboken (czasopismo szaradziarskie, Szwecja), pe#ny kod = ?;
9. Mots Codés (czasopismo szaradziarskie, Francja).

(b) Narysuj (wyobra%ony) kod kreskowy 1-453927-348790, korzystaj!c z siatki, któr! znajdziesz na
jednej ze swoich kartek. By by#o ci #atwiej, cz"&$ siatki zosta#a wype#niona.

(c) Poni%szy kod kreskowy jest z Dagbladet, norweskiej gazety. Napisz pe#ny kod. Jaki jest numer
systemu lub kod kraju dla Norwegii? —Hugh Dobbs
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Nazwisko:
Numer miejsca: Zadanie nr 5 Kartka nr

(b)

Je!li b"dziesz potrzebowa#(a) inny egzemplarz tego arkusza, zwró$ si" do osoby nadzoruj%cej.


