
A zecea Olimpiad! interna"ional! de lingvistic!

Ljubljana (Slovenia), 30 iulie – 3 august 2012

Probleme pentru competi!ia individual"

Nu copia!i datele oferite de problem". Rezolva!i fiecare problem" pe o foaie (sau foi)
separat" (separate). Scriet, i pe fiecare foaie num"rul problemei, num"rul locului dvs. #i numele
dvs. de familie. Altfel, rezultatele dvs. ar putea fi atribuite în mod gre#it unui alt participant.

R"spunsurile trebuie s" fie bine argumentate. Un r"spuns dat f"r" explica!ie, chiar dac"
este absolut corect, va primi un punctaj sc"zut.

Problema nr. 1 (20 de puncte) Sunt date propozit, ii în dialectul central al limbii dyirbal
#i traducerile lor în român":
1. bayi yaóa NunéaymuNa baNgu gurugugu biNgunman.

Pileala îl obose#te pe b"rbatul care e mereu criticat.
2. balan yabu bimabanéalNaymuNa baNgul yaóaNgu guliNgu Nunéañu.

B"rbatul puternic o critic" pe mama care urmeaz" mereu viperele ucig"toare.
3. balan waymin bambun baNgu éugaNgu éamiman.

Zah"rul o îngra#" pe soacra s"n"toas".
4. bala yila wura baNgul bargandu biNgundu guniñu.

Wallaby-ul obosit caut" pana mic".
5. balan malayigara baNgu garandu biNgunman.

Fumul îl obose#te pe scorpion.
6. bala gurugu baNgul NumaNgu munduNgu dimbañu.

Tat"l insultat duce pileala.
7. bayi midin baNgun bimaNgu malayigaraguninaymuNagu banéan.

Vipera ucig"toare care caut" mereu scorpioni urmeaz" posumul.
8. bayi gubimbulu biNgun baNgu gurugugu éagunman.

Pileala îl adoarme pe medicul obosit.
9. bala garan baNgul biñéiriñéu banéan.

$opârla urmeaz" fumul.
10. balan duNan baNgul yiriñéilagu guniñu.

Libelula caut" arborele-urzic".
11. bala éuga baNgun yabuNgu NaéilmuNagu dimbañu.

Mama care e mereu ignorat" duce zah"rul.
12. bala diban éagiñ baNgul gubimbulugu éamiNgu bilmban.

Medicul gras împinge piatra mare.
13. bala garan baNgun waymindu dibanbilmbalNaymuNagu buóan.

Soacra care împinge mereu pietre prive#te fumul.
14. balan baNgay waóu baNgun bundiñéu éagiñéu guniñu.

Greierul mare caut" suli!a îndoit".
15. bayi biñéiriñ biNgun baNgul ñalNgaNgu mugurugu buóan.

B"iatul lini#tit prive#te #opârla obosit".
16. bayi Numa guli baNgul yaóaNgu banéalmuNagu munduman.

B"rbatul care e mereu urmat îl ofenseaz" pe tat"l puternic.
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(a) Un lingvist a considerat c" unul din enun!urile de mai sus în limba dyirbal con!ine o
gre#eal". De fapt, nu e nicio gre#eal". Ceea ce i s-a p"rut straniu se explic" prin faptul
c" animalele uneia dintre speciile men!ionate sunt considerate „femei b"trâne” în unul
din miturile poporului dyirbal. Care animal este acesta? Ce anume a fost considerat
gre#eal" de c"tre lingvist?

(b) Traduce!i în român":

17. balan ñalNga baNgul NumaNgu guniymuNagu bambunman.

18. bala diban bilmbalmuNa baNgun biñéiriñéu guniñu.

19. bayi bargan baNgul yaóaNgu gubimbuluNunéanaymuNagu banéan.

(c) Iat" înc" trei cuvinte în limba dyirbal:

bayimbam — larv", omid";
mugunanéa — m"tu#" (sora mai mare a mamei);
muNga — zgomot puternic.

Traduce!i în limba dyirbal:

20. Wallaby-ul mic prive#te libelula.
21. M"tu#a care e mereu urmat" îndoaie pana.
22. Posumul adormit ignor" zgomotul puternic.
23. Omida îl caut" pe b"rbatul care duce mereu pietre.

!! Limba dyirbal face parte din familia pama-nyungan"; este o limb" pe cale de dispari!ie
a aborigenilor australieni, vorbit" în nord-estul regiunii Queensland.

N " n în cuvântul cangur .
ñ " ni în cuvântul oameni ; é este consoan" oclusiv" (ca d), articulat" în aceea#i parte a

gurii ca #i ñ.
Vipera ucig"toar" este un #arpe veninos australian. Wallaby-ul este un animal mic înrudit

cu cangurul. Posumul este un marsupial arboricol australian. Arborii-urzic" sunt o specie de
tufari #i copaci cu peri urtican!i; în!ep"tura unora prezint" pericol pentru oameni.

—Artūrs Semeņuks
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Problema nr. 2 (20 de puncte)

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) Înscrie!i cu cifre: tokapu polangipu ,
tokapu talu rureponga telu ,
tokapu yepoko malapunga talu ,
tokapu yepoko polangipunga telu .

(b) Nota!i în limba umbu-ungu numerele: 13; 66; 72; 76; 95.

!! Limba umbu-ungu face parte din familia trans-neoguineean". Este vorbit" de aproximativ
34 200 de persoane în Papua Noua Guinee. —Xenia Ghiliarova

Problema nr. 3 (20 de puncte) Sunt date propozit, ii în limba basc" #i traducerile lor în
român" în ordine arbitrar". Unul din enun!urile în limba român" corespunde cu dou" enun!uri
în basc":

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

tu ai uitat de el, ei au vorbit cu noi, eu m-am apropiat de voi, eu am vorbit cu tine, noi i-am
ajutat, voi m-a!i ajutat, el s-a apropiat de mine, noi i-am atins, ei m-au atins, tu i-ai ajutat,

ei l-au ajutat, noi am vorbit cu voi, eu am uitat de ei

(a) Ar"ta!i coresponden!ele corecte.

(b) Traduce!i în limba basc": tu m-ai atins, ei s-au apropiat de mine.

(c) Traduce!i în român": lagundu dut , hurbildu gatzaizkizu .

(d) Unul din enun!urile date în limba român" se mai poate traduce în limba basc" într-un
mod. Identifica!i acest enun! #i propune!i a doua traducere posibil".

—Natalia Zaika
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Problema nr. 4 (20 de puncte) Un lingvist a hot"rît s" scrie o gramatic" a limbii teop.
Mai întâi, a rugat purt"torii limbii s" traduc" în limba lor propozi!ii aparte. Iat" ce a ob!inut:

1. Tu m-ai lovit. Ean paa tasu anaa.
2. El a mâncat pe#tele. Eove paa ani bona iana.
3. Noi am lovit copilul. Enam paa tasu a beiko.
4. B"rbatul a v"zut sacul. A otei paa tara bona kae.
5. B"iatul l-a omorît. A visoasi paa asun bona.
6. Eu am v"zut mâncarea. Enaa paa tara a taba’ani.
7. Voi l-a!i auzit. Eam paa baitono e.
8. Eu i-am dat b"rbatului nuca de cocos. Enaa paa hee a otei bona overe.
9. Femeia v-a dat mâncarea. A moon paa hee ameam bona taba’ani.

10. Eu te-am lovit cu piatra. Enaa paa tasu vuan a vasu.
11. Ei au omorît femeia cu toporul. Eori paa asun bona moon bona toraara.
12. Noi l-am numit pe b"iat vr"jitor. Enam paa dao a visoasi bona oraoraa.

(a) Traduce!i în român":

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

(b) Traduce!i în limba teop:

16. Noi !i-am dat mâncarea.
17. El m-a numit copil.
18. Eu l-am omorît cu aceasta (lit. cu el).
19. Vr"jitorul i-a dat b"iatului pe#tele.

Ulterior lingvistul a înscris vorbirea fireasc" a purt"torilor limbii teop #i #i-a completat grama-
tica. Urmeaz" fragmente de dialoguri în limba teop #i traducerile lor în român". În paranteze
este prezentat contextul în care au fost pronun!ate aceste enun!uri.

20. (Ce s-a întâmplat atunci cu femeia?)
A moon paa tara bona oraoraa. Femeia l-a v"zut pe vr"jitor.

21. (De ce n-a mai r"mas mâncare?)
A taba’ani paa ani nam. Noi am mâncat mâncarea.

22. (De ce b"iatul plângea atât de amar?)
A visoasi paa tasu a otei bona overe. B"rbatul l-a lovit pe b"iat cu nuca de cocos.

23. (Unde e sacul?)
A kae paa hee naa a beiko. Eu i-am dat copilului sacul.

(c) Traduce!i enun!urile din afara parantezelor în limba teop:

24. (De ce vr"jitorul a fost insultat?) Ei l-au numit pe vr"jitor femeie.
25. (De ce toporul e ud?) B"iatul a omorît pe#tele cu toporul.

!! Limba teop face parte din familia austronezian". Este vorbit" de aproximativ 5 000 de
persoane în Papua Noua Guinee. —Maria Kono!enko
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Problema nr. 5 (20 de puncte) Sunt date cuvinte #i îmbin"ri de cuvinte în limba rotu-
man" #i traducerile lor în român":
‘el‘ele neadânc
‘ele a fi al"turi
‘olo a t"ia
a‘öf fau sfâr#itul anului
fäeag ‘u‘u a se exprima prin semne
fau an
ha. fha. fu stâncos
huag ‘el‘ele ner"bd"tor
huag to‘a curajos
hül ha. fu a sufla (despre uragan)
hün kia partea de jos a gâtului
huli a r"sturna
huni partea de jos
is ‘ā ascu!it
is susu sfârc
lala adânc
maf tiro ochelari

mamasa solid
ma. titi frig, r"ceal"
ma. tit mamasa ghea!"
moafmofa plin de gunoi
niu copr"
nu‘suar tiro fereastr"
nu‘sura u#"
pala a str"punge
piri a se ondula
poagpoga = palpala plin de g"uri
pogi noapte
puhra. ki a fierbe, a clocoti
pulu clei
ka. lu br"t,ar"; a înconjura
riamrima sclipitor
rū huga durere în burt"
to‘a erou

(a) Sunt date denumirile rotumane a #apte p"r!i ale corpului #i traducerile lor în român" în
ordine arbitrar". Ar"ta!i coresponden!ele corecte:

‘u‘u, isu, kia, leva, mafa, susu, huga
sân, ochi, bra!/mân", p"r, inim", gât, nas

(b) Traduce!i în român":
tiro, poga (substantiv), huag lala, ha. f puhra. ki, maf pogi = maf pala.

(c) Traduce!i în limba rotuman":
rotund; a t"ia copr"; p"r ondulat; lipicios; a se aprinde; gunoi.

(d) Cu ajutorul materialelor date mai sus nu pute!i traduce ‘cuvânt’ #i ‘a epuiza’ în limba
rotuman" cu certitudine. Care ar fi traducerile teoretic posibile ale acestor cuvinte în
limba rotuman"?

!! Limba rotuman" face parte din familia austronezian". Este vorbit" de aproximativ 9000
de persoane în Fiji.

‘ este o consoan" (a#a-numita ocluziune glotal"); a. este un o deschis; ä " ea în beat ; ö
= eu în bleumarin; ü " u în chiciur". Semnul „¯” denot" lungimea vocalei.

Copra este miezul uscat al nucii de cocos. —Boris Iomdin, Alexandr Piperski

Redactor: Aleksandrs Berdi%evskis, Svetlana Burlak, Ivan Derjanski (redactor-#ef), Hugh
Dobbs, Ludmila Fiodorova, Dmitri Gerasimov, Xenia Ghiliarova, Gabrijela Hladnik, Boris

Iomdin, Bruno L’Astorina, Jae Kyu Lee, Aleksejs Pegu&evs, Alexandr Piperski, Maria
Rubin#tein, Rosina Savisaar, Artūrs Semeņuks, Pavel Sofroniev.

Textul în român!: Elena Cartaleanu, Oana Petre.

Succes!


