et
Üheteistkümnes rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad
Manchester (Suurbritannia), 22.–26. juuli 2013
Meeskonnavõistluse ülesanne
Viisteist aastat tagasi koostas inglise poeet, kriitik ja biograaf Martin Seymour-Smith ühe
teatud nimekirja. Kahelt järgnevalt leheküljelt leiate selle nimekirja gruusiakeelse tõlke, mis
on kirja pandud muistses nushuri tähestikus (IX sajand). Tõlkige sellest nii palju, kui oskate
eesti keelde.
—Ivan Deržanski
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ლევიათანი
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სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა
სახეობათა წარმოშობა
თავისუფლების შესახებ
საწყისი პრინციპები
ექსპერიმენტები მცენარეების შეჯვარებაზე
ომი და მშვიდობა
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პრაგმატიზმი
ფარდობითობის თეორია
გონება და საზოგადოება
ფსიქოლოგიური ტიპები
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პროცესი
მეცნიერული აღმოჩენის ლოგიკა
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თეორია
არსებობა და არარაობა
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სინტაქსური სტრუქტურები
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ქალური მისტიკა
მაო ძედუნის ციტატები
თავისუფლებისა და ღირსების მიღმა

