
Desátá Mezinárodní olympiáda v lingvistice

Lubla! (Slovinsko), 30. "ervence – 3. srpna 2012 r.

Úlohy sout!"e jednotlivc#

Nep!episujte texty úloh. "e#te ka$dou úlohu na zvlá#tním listu (nebo listech) papíru. Na
ka$dém list% napi#te &íslo úlohy, &íslo Va#eho místa a Va#e p!íjmení. Jenom v tomto p!ípad%
m'$e b(t garantováno p!esné hodnocení Va#í práce.

Odpov%di mají b(t od'vodn%ny. Dokonce správná odpov%) bude hodnocena nízko, kdy$
je uvedena bez $ádného od'vodn%ní.

Úloha !. 1 (20 bod"). Je dáno n%kolik v%t v centrálním ná!e&í jazyka dyirbal#tina a
odpovídající jim p!eklady do &e#tiny:
1. bayi yaóa NunéaymuNa baNgu gurugugu biNgunman.

Chlast unavuje mu$e, kter( je v$dy obvi*ovan.
2. balan yabu bimabanéalNaymuNa baNgul yaóaNgu guliNgu Nunéañu.

Siln( mu$ obvi*uje matku, která v$dy sleduje smrtono#e.
3. balan waymin bambun baNgu éugaNgu éamiman.

Cukr d%lá zdravou tchyni tlustou.
4. bala yila wura baNgul bargandu biNgundu guniñu.

Unaven( klokan wallaby hledá malé pero.
5. balan malayigara baNgu garandu biNgunman.

Kou! unavuje #tíra.
6. bala gurugu baNgul NumaNgu munduNgu dimbañu.

Ura$en( otec nese chlast.
7. bayi midin baNgun bimaNgu malayigaraguninaymuNagu banéan.

Smrtono#, kter( v$dy hledá #tíry, sleduje possuma.
8. bayi gubimbulu biNgun baNgu gurugugu éagunman.

Chlast uspává unaveného léka!e.
9. bala garan baNgul biñéiriñéu banéan.

Je#t%rka sleduje kou!.
10. balan duNan baNgul yiriñéilagu guniñu.

Vá$ka hledá kop!ivák.
11. bala éuga baNgun yabuNgu NaéilmuNagu dimbañu.

Matka, která je v$dy zanedbávána, nese cukr.
12. bala diban éagiñ baNgul gubimbulugu éamiNgu bilmban.

Tlust( léka! tla&í velk( kámen.
13. bala garan baNgun waymindu dibanbilmbalNaymuNagu buóan.

Tchyn%, která v$dy tla&í kameny, se dívá na kou!.
14. balan baNgay waóu baNgun bundiñéu éagiñéu guniñu.

Velk( lu&ní koník hledá ohnuté kopí.
15. bayi biñéiriñ biNgun baNgul ñalNgaNgu mugurugu buóan.

Tich( kluk se dívá na unavenou je#t%rku.
16. bayi Numa guli baNgul yaóaNgu banéalmuNagu munduman.

Mu$, kter( je v$dy sledován, urá$í silného otce.
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(a) Jak(si lingvista si myslel, $e v jedné z v(#e uveden(ch v%t v dyirbal#tina je chyba. Ve
skute&nosti není tám $ádná chyba. Vysv%tlení toho, co se mu zdálo divné, je v tom, $e
jeden z $ivo&i#n(ch druh' je v jednom z dyirbal#tinask(ch m(t' pova$ován za „staré
$eny“. Které je to zví!e? Co lingvista pova$oval za chybu?

(b) P!elo$te do &e#tiny:

17. balan ñalNga baNgul NumaNgu guniymuNagu bambunman.

18. bala diban bilmbalmuNa baNgun biñéiriñéu guniñu.

19. bayi bargan baNgul yaóaNgu gubimbuluNunéanaymuNagu banéan.

(c) Je dáno je#t% t!i slova v dyirbal#tina#tin%:

bayimbam — larva, housenka;
mugunanéa — teta (mat&ina star#í sestra);
muNga — hlasit( hluk.

P!elo$te do dyirbal#tina#tiny:

20. Mal( klokan wallaby se dívá na vá$ku.
21. Teta, která je v$dy sledována, oh(bá pero.
22. Spací va&ice zanedbává hlasit( hluk.
23. Housenka hledá mu$e, kter( v$dy nese kameny.

!! Jazyk dyirbal#tina nále$í do pama-nyunganské rodiny; je to zanikající domorod( jazyk
mluven( na severov(chod% australského státu Queensland.

N = n ve slov% banka.
ñ = ! ve slov% k"!; é je ploziva (jako d), vytvá!ená na stejném míst% v ústech jako ñ.
Smrtono# je australsk( jedovat( had. Klokan wallaby je mal( druh klokana. Va&ice je

australsk( stromov( va&natec. Kop!iváky jsou rod ke!' a strom' s $ahav(mi chlupy, z nich$
n%které jsou nebezpe&né pro &lov%ka. —Artūrs Semeņuks
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Úloha !. 2 (20 bod").

umbu-ungu&tina
10 rureponga talu
15 malapunga yepoko
20 supu
21 tokapunga telu
27 alapunga yepoko
30 polangipunga talu

telu < yepoko

umbu-ungu&tina
35 tokapu rureponga yepoko
40 tokapu malapu
48 tokapu talu
50 tokapu alapunga talu
69 tokapu talu tokapunga telu
79 tokapu talu polangipunga yepoko
97 tokapu yepoko alapunga telu

(a) Zapi#te &íslicemi: tokapu polangipu ,
tokapu talu rureponga telu ,
tokapu yepoko malapunga talu ,
tokapu yepoko polangipunga telu .

(b) Zapi#te v umbu-ungu&tina&tin%: 13; 66; 72; 76; 95.

!! Jazyk umbu-ungu&tina nále$í do trans-novoguinejské rodiny. Mluví jím asi 34 200 lidí v
Papui-Nové Guineji. —Ksenija Gi#arovová

Úloha !. 3 (20 bod"). Je dáno n%kolik v%t v baski&tin% a odpovídající jim p!eklady do
&e#tiny v p!eházeném po!adí. Jedna z &esk(ch v%t odpovídá dv%ma v%tám v baski&tin%:

ahaztu ditut, ahaztu zaizkit, ahaztu zaizu, hurbildu natzaizue, hurbildu zait,
lagundu ditugu, lagundu dituzu, lagundu dute, lagundu nauzue, mintzatu

natzaizu, mintzatu gatzaizkizue, mintzatu zaizkigu, ukitu ditugu, ukitu naute

zapomn%l jsi na n%j, hovo!ili s námi, p!istoupil jsem k vám, hovo!il jsem s tebou, pomohli
jsme jim, pomohli jste mi, p!istoupil ke mn%, dotkli jsme se jich, dotkli se m%, pomohl jsi

jim, pomohli mu, hovo!ili jsme s vámi, zapomn%l jsem na n%

(a) Ur&ete správná zobrazení.

(b) P!elo$te do baski&tiny: dotkl jsi se m%, p!istoupili ke mn%.

(c) P!elo$te do &e#tiny: lagundu dut , hurbildu gatzaizkizu .

(d) Jednu z &esk(ch v%t se dá p!elo$it do baski&tiny je#t% jedním zp'sobem. Najd%te tu v%tu
a uve)te druh( mo$n( p!eklad.

—Natalja Zajiková
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Úloha !. 4 (20 bod"). N%jak( lingvista se rozhodl napsat gramatiku jazyka teop#tina.
Nejprve $ádal od sv(ch informátor', aby p!ekládali jednotlivé v%ty do své mate!#tiny. Tohleto
dostal:

1. Ude!il jsi m%. Ean paa tasu anaa.
2. Sn%dl rybu. Eove paa ani bona iana.
3. Ude!ili jsme dít%. Enam paa tasu a beiko.
4. Mu$ vid%l ta#ku. A otei paa tara bona kae.
5. Chlapec zabil ho. A visoasi paa asun bona.
6. Vid%l jsem jídlo. Enaa paa tara a taba’ani.
7. Sly#eli jste ho. Eam paa baitono e.
8. Dal jsem kokos mu$ovi. Enaa paa hee a otei bona overe.
9. +ena dala vám jídlo. A moon paa hee ameam bona taba’ani.

10. Ude!il jsem t% kamenem. Enaa paa tasu vuan a vasu.
11. Zabili $enu sekerou. Eori paa asun bona moon bona toraara.
12. Nazvali jsme chlapce &arod%jem. Enam paa dao a visoasi bona oraoraa.

(a) P!elo$te do &e#tiny:

13. Eam paa ani a overe.
14. Ean paa tasu a oraoraa bona kae.
15. Eove paa tara ameam.

(b) P!elo$te do teop#tina#tiny:

16. Dali jsme ti jídlo.
17. Nazval m% dít%tem.
18. Zabil jsem ho tím (dosl jím).
19. ,arod%j dal rybu chlapcovi.

Pozd%ji lingvista zaznamenal spontánní !e& v teop#tina#tin% a doplnil svou gramatiku. Zde jsou
n%které úryvky z dialog' v teop#tina#tin% a odpovídající jim p!eklady do &e#tiny. Kontext, ve
kterém zazn%ly ty v%ty, je uveden v závorkách.
20. (Co se tehdy stalo s $enou?)

A moon paa tara bona oraoraa. +ena vid%la &arod%je.
21. (Pro& nez'stalo $ádné jídlo?)

A taba’ani paa ani nam. Sn%dli jsme jídlo.
22. (Pro& plakal chlapec tak ho!ce?)

A visoasi paa tasu a otei bona overe. Mu$ ude!il chlapce kokosem.
23. (Kde je ta#ka?)

A kae paa hee naa a beiko. Dal jsem ta#ku dít%ti.

(c) P!elo$te v%ty mimo závorky do teop#tina#tiny:

24. (Pro& byl &arod%j ura$en?) Nazvali &arod%je $enou.
25. (Pro& je ta sekera mokrá?) Chlapec zabil rybu sekerou.

!! Jazyk teop#tina nále$í do austronéské rodiny. Mluví jím asi 5 000 lidí v Papui-Nové Gui-
neji.

—Marija Kono$enková
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Úloha !. 5 (20 bod"). Je dáno n%kolik slov a slovních spojení v rotuman#tin% a odpovídající
jim p!eklady do &e#tiny:

‘el‘ele m%lk(
‘ele b(t blízko
‘olo krájet
a‘öf fau konec roku
fäeag ‘u‘u pou$ívat znakovou !e&
fau rok
ha. fha. fu skalnat(
huag ‘el‘ele netrp%liv(
huag to‘a odvá$n(
hül ha. fu foukat (o hurikánu)
hün kia základ krku
huli oto&it
huni dolní konec
is ‘ā zaost!en(
is susu prsní bradavka
lala hlubok(
maf tiro br(le

mamasa pevn(
ma. titi chlad
ma. tit mamasa led
moafmofa poházen( smetím
niu kopra
nu‘suar tiro okno
nu‘sura dve!e
pala probodnout
piri kudrnatit se
poagpoga = palpala d%rav(
pogi noc
puhra. ki v!ít, kyp%t
pulu lepidlo
ka. lu náramek; obklopit
riamrima leskl(
rū huga bolení b!icha
to‘a hrdina

(a) Uvedeny jsou rotumské názvy sedmi &ástí t%la a odpovídající jim p!eklady do &e#tiny v
p!eházeném po!adí. Ur&ete správná zobrazení:

‘u‘u, isu, kia, leva, mafa, susu, huga
prsa, oko, ruka, vlasy, srdce, #íje (krk), nos

(b) P!elo$te do &e#tiny:
tiro, poga (podstatné jméno), huag lala, ha. f puhra. ki, maf pogi = maf pala.

(c) P!elo$te do rotuman#tiny:
kulat(; krájet kopru; kudrnaté vlasy; lepkav(; blikat; smetí.

(d) Uvedeného materiálu nesta&í k tomu, aby se mohlo p!elo$it ‘slovo’ a ‘vy&erpat’ do rotu-
man#tiny s jistotou. Jaké jsou teoreticky mo$né p!eklady t%chto slov do rotuman#tiny?

!! Rotumsk( jazyk nále$í do austronéské rodiny. Mluví jím asi 9000 lidí ve Fid$i.
‘ je souhláska (tzv. ráz); a. je otev!ené o; ä je otev!ené e (slovenské ä); ö = n%mecké ö; ü

= n%mecké ü. Zna&ka „¯“ ozna&uje délku samohlásky.
Kopra je su#ené jádro kokosového o!echu. —Boris Iomdin, Aleksandr Piperski
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Hodn! $t!stí!


