
Dziesi!ta Mi"dzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna

Lublana (S!owenia), 30 lipca – 3 sierpnia 2012

Zadania turnieju indywidualnego

Nie przepisuj tekstu zadania. Rozwi!zuj ka"de zadanie na osobnej kartce (kartkach) pa-
pieru. Na ka"dej kartce nale"y napisa# numer zadania, numer miejsca i nazwisko. Tylko w
tym wypadku mo"emy gwarantowa# pe$ne uwzgl%dnienie osi!gni%tych rezultatów.

Rozwi!zania nale"y uzasadnia#. Odpowied&, nawet prawid$owa, podana bez "adnego uza-
sadnienia b%dzie oceniana nisko.

Zadanie nr 1 (20 punktów). Podane s! zdania w centralnym dialekcie j%zyka dyirbal i
ich t$umaczenia na polski:
1. bayi yaóa NunéaymuNa baNgu gurugugu biNgunman.

Gorza$ka m%czy m%"czyzn%, który zawsze jest obwiniany.
2. balan yabu bimabanéalNaymuNa baNgul yaóaNgu guliNgu Nunéañu.

Silny m%"czyzna obwinia matk%, która zawsze 'ledzi zdradnice 'mierciono'ne.
3. balan waymin bambun baNgu éugaNgu éamiman.

Cukier tuczy zdrow! te'ciow!.
4. bala yila wura baNgul bargandu biNgundu guniñu.

Zm%czona walabia szuka ma$ego pióra.
5. balan malayigara baNgu garandu biNgunman.

Dym m%czy skorpiona.
6. bala gurugu baNgul NumaNgu munduNgu dimbañu.

Obra"ony ojciec niesie gorza$k%.
7. bayi midin baNgun bimaNgu malayigaraguninaymuNagu banéan.

Zdradnica 'mierciono'na, która zawsze szuka skorpionów, 'ledzi pa$ank%.
8. bayi gubimbulu biNgun baNgu gurugugu éagunman.

Gorza$ka usypia zm%czonego lekarza.
9. bala garan baNgul biñéiriñéu banéan.

Jaszczurka 'ledzi dym.
10. balan duNan baNgul yiriñéilagu guniñu.

Wa"ka szuka drzewa parz!cego.
11. bala éuga baNgun yabuNgu NaéilmuNagu dimbañu.

Matka, która zawsze jest ignorowana, niesie cukier.
12. bala diban éagiñ baNgul gubimbulugu éamiNgu bilmban.

Gruby lekarz pcha du"y kamie(.
13. bala garan baNgun waymindu dibanbilmbalNaymuNagu buóan.

Te'ciowa, która zawsze pcha kamienie, patrzy na dym.
14. balan baNgay waóu baNgun bundiñéu éagiñéu guniñu.

Du"y konik polny szuka zgi%tej w$óczni.
15. bayi biñéiriñ biNgun baNgul ñalNgaNgu mugurugu buóan.

Cichy ch$opiec patrzy na zm%czon! jaszczurk%.
16. bayi Numa guli baNgul yaóaNgu banéalmuNagu munduman.

M%"czyzna, który zawsze jest 'ledzony, obra"a silnego ojca.
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(a) J%zykoznawca my'la$, "e w jednym z powy"szych zda( w j%zyku dyirbal jest b$!d. W
rzeczywisto'ci nie ma tam "adnego b$%du. To, co wydawa$o mu si% dziwne, wyja'ni#
mo"na w ten sposób, i" jeden z gatunków zwierz!t uznawany jest za „stare kobiety” w
jednym z mitów ludu dyirbal. Co to za zwierz%? Co j%zykoznawca uzna$ za b$!d?

(b) Przet$umacz na j%zyk polski:

17. balan ñalNga baNgul NumaNgu guniymuNagu bambunman.

18. bala diban bilmbalmuNa baNgun biñéiriñéu guniñu.

19. bayi bargan baNgul yaóaNgu gubimbuluNunéanaymuNagu banéan.

(c) Podane s! jeszcze trzy wyrazy w j%zyku dyirbal:

bayimbam — larwa, g!sienica;
mugunanéa — ciocia (starsza siostra matki);
muNga — g$o'ny ha$as.

Przet$umacz na j%zyk dyirbal:

20. Ma$a walabia patrzy na wa"k%.
21. Ciocia, która zawsze jest 'ledzona, zgina pióro.
22. )pi!ca pa$anka ignoruje g$o'ny ha$as.
23. G!sienica szuka m%"czyzny, który zawsze nosi kamienie.

!! J%zyk dyirbal nale"y do rodziny pama-njungaskiej; jest wymieraj!cym australijskim j%-
zykiem aboryge(skim u"ywanym w pó$nocno-wschodnim Queensland.

N = n w s$owie gong .
ñ = ! w s$owie ko!; é to spó$g$oska zwarta (jak d), wymawiana przy u"yciu tej samej

cz%'ci ust co ñ.
Zdradnica 'mierciono'na jest australijskim w%"em jadowitym. Walabia jest ma$ym zwie-

rz%ciem spokrewnionym z kangurem. Pa$anka jest australijskim torbaczem nadrzewnym.
Drzewa parz!ce to rodzaj drzew i krzewów o parz!cych w$oskach; cz%'# z nich jest niebez-
pieczna dla cz$owieka.

—Artūrs Semeņuks
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Zadanie nr 2 (20 punktów).

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

telu < yepoko

umbu-ungu
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) Zapisz cyframi: tokapu polangipu ,
tokapu talu rureponga telu ,
tokapu yepoko malapunga talu ,
tokapu yepoko polangipunga telu .

(b) Zapisz w j%zyku umbu-ungu: 13; 66; 72; 76; 95.

!! J%zyk umbu-ungu nale"y do rodziny trans-nowogwinejskiej. Mówi nim oko$o 34 200 osób
w Papui-Nowej Gwinei. —Ksenia Gilarowa

Zadanie nr 3 (20 punktów). Podane s! zdania w j%zyku baskijskim i ich t$umaczenia na
polski w porz!dku losowym. Jedno ze zda( polskich odpowiada dwóm zdaniom baskijskim:

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

zapomnia$e' o nim, rozmawiali z nami, zbli"y$em si% do was, rozmawia$em z tob!,
pomogli'my im, pomogli'cie mi, zbli"y$ si% do mnie, dotkn%li'my ich, dotkn%li mnie,

pomog$e' im, pomogli mu, rozmawiali'my z wami, zapomnia$em o nich

(a) Ustal prawid$owo odpowiedniki.

(b) Przet$umacz na j%zyk baskijski: dotkn!$e' mnie, zbli"yli si% do mnie.

(c) Przet$umacz na j%zyk polski: lagundu dut , hurbildu gatzaizkizu .

(d) Jedno ze zda( polskich mo"e by# przet$umaczone na baskijski na jeszcze jeden sposób.
Wska" to zdanie i podaj jego drugie mo"liwe t$umaczenie.

—Natalia Zaika
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Zadanie nr 4 (20 punktów). Pewien lingwista chcia$ napisa# gramatyk% j%zyka teop.
Najpierw poprosi$ swoich informatorów, by przet$umaczyli pojedyncze zdania na swój j%zyk
macierzysty. Oto co otrzyma$:

1. Uderzy$e' mnie. Ean paa tasu anaa.
2. Zjad$ ryb%. Eove paa ani bona iana.
3. Uderzyli'my dziecko. Enam paa tasu a beiko.
4. M%"czyzna zobaczy$ torb%. A otei paa tara bona kae.
5. Ch$opiec zabi$ go. A visoasi paa asun bona.
6. Zobaczy$em jedzenie. Enaa paa tara a taba’ani.
7. S$yszeli'cie go. Eam paa baitono e.
8. Da$em kokos m%"czy&nie. Enaa paa hee a otei bona overe.
9. Kobieta da$a wam jedzenie. A moon paa hee ameam bona taba’ani.

10. Uderzy$em ciebie kamieniem. Enaa paa tasu vuan a vasu.
11. Zabili kobiet% siekier!. Eori paa asun bona moon bona toraara.
12. Nazwali'my ch$opca czarownikiem. Enam paa dao a visoasi bona oraoraa.

(a) Przet$umacz na j%zyk polski:

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

(b) Przet$umacz na j%zyk teop:

16. Dali'my ci jedzenie.
17. Nazwa$ mnie dzieckiem.
18. Zabi$em go tym (dos". nim).
19. Czarownik da$ ryb% ch$opcu.

Nast%pnie lingwista nagra$ spontaniczne wypowiedzi w j%zyku teop i doda$ pewne informacje
do gramatyki. Poni"ej podano fragmenty dialogów w j%zyku teop i ich t$umaczenia na polski.
Kontekst, w którym wypowiedziano podane zdania, jest podany w nawiasach.
20. (Co sta$o si% wtedy z kobiet!?)

A moon paa tara bona oraoraa. Kobieta zobaczy$a czarownika.
21. (Dlaczego nie zosta$o nic do jedzenia?)

A taba’ani paa ani nam. Zjedli'my jedzenie.
22. (Dlaczego ch$opiec tak gorzko p$aka$?)

A visoasi paa tasu a otei bona overe. M%"czyzna uderzy$ ch$opca kokosem.
23. (Gdzie jest torba?)

A kae paa hee naa a beiko. Da$em torb% dziecku.

(c) Przet$umacz zdania poza nawiasami na j%zyk teop:

24. (Dlaczego czarownik si% obrazi$?) Nazwali czarownika kobiet!.
25. (Dlaczego siekiera jest mokra?) Ch$opiec zabi$ ryb% siekier!.

!! J%zyk teop nale"y do rodziny austronezyjskiej. Mówi nim oko$o 5 000 osób w Papui-Nowej
Gwinei. —Maria Konoszenko
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Zadanie nr 5 (20 punktów). Podane s! wyrazy i zwi!zki wyrazowe w j%zyku rotuma(skim
i ich t$umaczenia na polski:
‘el‘ele p$ytki
‘ele by# blisko
‘olo ci!#
a‘öf fau koniec roku
fäeag ‘u‘u u"ywa# j%zyka migowego
fau rok
ha. fha. fu skalisty
huag ‘el‘ele niecierpliwy
huag to‘a odwa"ny
hül ha. fu wia# (o huraganie)
hün kia nasada szyi
huli przewraca#
huni dolny koniec
is ‘ā spiczasty
is susu sutek
lala g$%boki
maf tiro okulary

mamasa sta$y
ma. titi ch$ód
ma. tit mamasa lód
moafmofa za'miecony
niu kopra
nu‘suar tiro okno
nu‘sura drzwi
pala przek$u#
piri kr%ci# si%
poagpoga = palpala dziurawy
pogi noc
puhra. ki wrze#, kipie#
pulu klej
ka. lu bransoleta; otacza#
riamrima l'ni!cy
rū huga ból brzucha
to‘a bohater

(a) Podane s! nazwy siedmiu cz%'ci cia$a w j%zyku rotuma(skim i ich t$umaczenia na polski
w porz!dku losowym. Ustal prawid$owo odpowiedniki:

‘u‘u, isu, kia, leva, mafa, susu, huga
pier', oko, r%ka, w$osy, serce, szyja, nos

(b) Przet$umacz na j%zyk polski:
tiro, poga (rzeczownik), huag lala, ha. f puhra. ki, maf pogi = maf pala.

(c) Przet$umacz na j%zyk rotuma(ski:
okr!g$y; ci!# kopr%; kr%cone w$osy; lepki; b$yska#; 'mieci.

(d) Korzystaj!c jedynie z materia$u podanego powy"ej, nie da si% jednoznacznie przet$uma-
czy# na ‘s$owo’ i ‘wyczerpa#’ wyrazów rotuma(ski. Jakie by$yby teoretycznie mo"liwe
przek$ady tych s$ów na rotuma(ski?

!! J%zyk rotuma(ski nale"y do rodziny austronezyjskiej. Mówi nim oko$o 9000 osób w Fid"i.
‘ jest spó$g$osk! (tzw. zwarcie krtaniowe); a. — otwarte o; ä — otwarte e; ö = niemieckie ö;

ü = niemieckie ü. Znak „¯” oznacza d$ugo'# samog$oski.
Kopra to wysuszony mi!"sz orzechów palmy kokosowej.

—Boris Iomdin, Aleksandr Piperski

Redakcja: Aleksandrs Berdi*evskis, Swiet$ana Bur$ak, Iwan Der"anski (red. odp.), Hugh
Dobbs, Ludmi$a Fiodorowa, Dmitrij Gerasimow, Ksenia Gilarowa, Gabrijela Hladnik, Boris

Iomdin, Bruno L’Astorina, Li D&egju, Aleksejs Pegu+evs, Aleksandr Piperski, Maria
Rubinsztejn, Rosina Savisaar, Artūrs Semeņuks, Pawel Sofroniew.

Tekst polski: Kamila G!dek.

Powodzenia!


