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

Rozwi!zania zada" turnieju indywidualnego

Zadanie nr 1. Formy czasownikowe j!zyka menomini maj" nast!puj"c" struktur!:

ne- ja
ke- my1+2

—— on

kaw na dó#
ket na zewn"trz
kēsk na wskro$
pahk oddziela%
pāhk otwiera%
p̄ıt tutaj
taw przebija%
wack wokó#
wǣp zaczyna%

czasownik nieprzechodni:
-āhpe $miej"c si!
-ānæhkæ kopi"c
-eqta ——
-ohnæ id"c

-m ja
-q my1+2

-w on

czasownik przechodni:
-ah narz!dziem
-aht ustami
-en r!k"
-es tn"c

-an ja
-æq my1+2

-am on

Je$li pierwsze dwie samog#oski w s#owie s" krótkie, ta druga staje si! d#uga (e > ǣ).

(a) • kekēskahæq: my1+2 przecinamy, prze#amujemy to narz!dziem
• nepāhkenan:

– ja otwieram to r!k" (
!

pāhk),

– ja odrywam, od#amuj! to r!k" (
!

pahk)
• wǣpāhpew: on zaczyna si! $mia%

(b) • ja zaczynam to je$%: newǣpahtan
• my1+2 k#adziemy to r!k": kekāwenæq
• on kopie dziur!: tawānæhkæw
• on wychodzi: ketōhnæw

Zadanie nr 2.
(a) bøga [bø:va]

kno!ar [kno:ar]
kvø!a [kvø:a]
løgur [lø:vur]
plága [plOava]
ska!i [skEaji]
toygur [tOijur]
trúgi [tr0uwi]

(b) W pierwszej sylabie a [Ea], á [Oa], e [e:], ei [ai], ey [Ei], i [i:],
o [o:], oy [Oi], ó [Ou], u [u:], ú [0u], ø [ø:].

Mi!dzy samog#oskami ! = g . Zastosowanie ma pierwsza stosowalna
regu#a:

1. !/g [w] | [u(:)] ;

2. !/g [j] | [i(:)] albo [i(:)];

3. !/g [v] | [u(:)];

4. !/g [v] w rzeczowniku, [!] w czasowniku.
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Zadanie nr 3. Regu#y:

1. Przymiotnik stoi po rzeczowniku, do którego si! odnosi.

2. Rzeczownik (lub przymiotnik, je$li wyst!puje) otrzymuje cz"stk! -Ě, chyba &e jest to przynale&no$%
niewyw#aszczalna (cz!$% cia#a, stosunek pokrewie'stwa); w tym ostatnim przypadku poprzedza
go posiadacz.

3. Przynale&no$% wyw#aszczalna wyra&ana jest przez á mi!dzy posiadaczem a posiadanym.

4. W rzeczownikach z#o&onych ostatnia sylaba ma ton niski („`”).

(a) mùsúĚ á gbòmùĚ: ryba kobiety
léN kúndúĚ á nỳımı̀̀ıĚ: w"& niskiego dziecka
gbòmù-lÈndÈ kúndúĚ: krótka #ód(

(b) kándÒ-lÈndÈ lÒÒĚ: ma#y samolot

(c) w"& or#a: kÒánjàĚ á nỳımı̀̀ıĚ
oko ma#ego dziecka: léN lÒÒĚ já
siostra wysokiego m!&czyzny: kà́ı jǎNĚ lÒÒ-mùsù
ma#e w!&"tko: nỳımı̀̀ı-lèN lÒÒĚ

Zadanie nr 4. W rzeczownikach z#o&onych lewa strona modyfikuje praw". Rzeczownik otrzymuje
ko'cówk! -tl/li , je$li tylko nie posiada sufiksu -capil (zdrobn.), -huah ‘ten, który ma . . . ’, -tlah/lah
‘miejsce, gdzie jest wiele . . . ’ albo -tzintli ‘czcigodny . . . ’ (-li i -lah po l , inaczej -tl i -tlah).

(a) a-cal-huah w#a$ciciel kanu (a-cal-li kanu, „wodny dom”)
a-chil-li pieprz wodny
a-tl woda
cal-lah wie$
cal-huah pan domu
chil-a-tl woda pieprzowa
chil-li papryka chili
col-li dziadek/przodek
col-tzintli czcigodny dziadek/przodek
cone-huah matka, „ta, która ma dziecko (dzieci)”
cone-huah-capil mateczka
cone-tl dziecko
oquich-cone-tl ch#opiec, dziecko p#ci m!skiej
oquich-huah &ona, „ta, która ma m!&a”
oquich-totol-tzintli czcigodny indor
te-huah w#a$ciciel kamieni
te-tlah kamienisty teren
totol-te-tl jajko indycze

(b) dom: calli kamie': tetl w#a$ciciel wody: ahuah
czcigodny m"&/m!&czyzna: oquichtzintli

(c) cacahua-tl : kakao cacahua-te-tl : ziarno kakao
cacahua-a-tl : kakao (napój) cacahua-huah : w#a$ciciel kakao
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Zadanie nr 5. Uk#ady z#o&one z kresek o szeroko$ci pojedynczej •"• (na obu ko'cach) oraz "•"•"
(po$rodku) otaczaj" dwa bloki sze$ciu cyfr. Ka&da cyfra przedstawiona jest jako cztery kreski szeroko$ci
1–4, przy szeroko$ci ca#kowitej wynosz"cej 7. Istniej" trzy kody dla ka&dej cyfry, z których jeden (R)
jest u&ywany po prawej, a dwa (A i B) po lewej.

Uk#ad A i B po lewej daje subkod. Ka&dy uk#ad
zaczyna si! od A (to pokazuje, &e kod kreskowy u#o-
&ony jest we w#a$ciw" stron!, w przeciwnym razie
zaczyna#by si! od B, lustrzanego odbicia R) i zawiera
dok#adnie trzy A. W zadaniu pojawiaj" si! wszyst-
kie mo&liwe uk#ady oprócz AABABB (subkod 1).

A: "•"• B: "•"• R: •"•"
0 —— 3211 1123 3211
1 ? 2221 1222 2221
2 AABBAB 2122 2212 2122
3 AABBBA 1411 1141 1411
4 ABAABB 1132 2311 1132
5 ABBAAB 1231 1321 1231
6 ABBBAA 1114 4111 1114
7 ABABAB 1312 2131 1312
8 ABABBA 1213 3121 1213
9 ABBABA 3112 2113 3112
X AAABBB —— —— ——

Jedynie kody kreskowe mi!sa, sera itp., które mog" mie% ró&n" wag!, zawieraj" w sobie cen! jako
cz!$% kodu (w przypadku pozosta#ych produktów cena jest sprawdzana w sklepowym systemie kompu-
terowym). Zosta#y one przygotowane w sklepie (subkod 2) i dlatego nie maj" standardowego formatu,
ale w dwóch, które pojawiaj" si! w zadaniu, ostatnie cztery cyfry przed sum" kontroln" wyra&aj" cen!
(stek wieprzowy: 0416 # 4 euro i 16 centów).

(a) 1. (E);
2. G, suma kontrolna = 2;
3. C;
4. D;
5. A, Niemcy;
6. I;
7. H, cena = 4 euro i 74 centy;
8. B, pe#ny kod = 7-317442-030049;
9. F.

(b)

(c) Ten kod kreskowy jest do góry nogami (zaczyna si! od B, a nie od A), wi!c musi zosta% odwrócony
i zapisany od ty#u.

Norwegia= 70, pe#ny kod = 7-022070-000035.


