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Dvanáctá Mezinárodní olympiáda v lingvistice

Peking (�ína), 21.�25. £ervence 2014

Úlohy sout¥ºe jednotlivc·

Nep°episujte texty úloh. �e²te kaºdou úlohu na zvlá²tním listu (nebo listech) papíru. Na
kaºdém list¥ napi²te £íslo úlohy, £íslo Va²eho místa a Va²e p°íjmení. Jenom v tomto p°ípad¥
m·ºe být garantováno p°esné hodnocení Va²í práce.

Odpov¥di musí být od·vodn¥ny. I naprosto správná odpov¥¤ bude ohodnocena nízkým
po£tem bod·, pokud nebude obsahovat od·vodn¥ní.

Úloha £. 1 (20 bod·). Je dáno n¥kolik slovesných tvar· v jazyce benabena a jejich odpo-
vídající p°eklady do £e²tiny:

nohobe já ho biju
kahalune my t¥ zbijeme
nokoho'ibe my dva t¥ bijeme
nolenufu'inagihe protoºe my dva vás bodáme
noli�'ibe vy dva nás bodáte
nofunagihe protoºe já ho bodám
no�ne ty ho bodá²
ni�la'ibe vy dva m¥ bodnete
nonahatagihe protoºe ty m¥ bije²
lenahalube já vás zbiju
nahalanagihe protoºe vy m¥ zbijete
lahala'ibe vy dva nás zbijete
nofutagihe protoºe my ho bodáme
leni�lu'ibe my dva vás bodneme
noho'inagihe protoºe my dva ho bijeme

(a) P°eloºte do £e²tiny:

noni�be, halu'ibe, li�latagihe, nokufune, nolahanagihe.

(b) P°eloºte do jazyka benabena:

• vy dva ho bijete;

• my t¥ bodneme;

• protoºe my vás bijeme;

• protoºe vy ho bodnete.

!△ Jazyk benabena náleºí do transnovoguinejské rodiny. Mluví jím asi 45 000 lidí v Papui-
Nové Guineji.

�Ivan Derºanski
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Úloha £. 2 (20 bod·). Jsou dané tvary jednotného, dvojného a mnoºného £ísla n¥kterých
podstatných jmen jazyka kajova a jejich odpovídající p°eklady do £e²tiny. Nejsou uvedeny
v²echny tvary, by´ existují.

jedn. £. dv. £. mn. £.

adO a a strom
mathOnsjan mathOnsjan mathOnsjadO hol£i£ka
k’O k’O k’OgO n·º
thot’olagO thot’ola thot’olagO pomeran£
aufi aufigO ryba
phjaboadO phjaboa pouli£ní lampa
mathOn mathOdO dívka
k’OnbohodO k’Onbohon klobouk
t’O t’OgO lºíce

e chléb
alOsOhjegO ? alOsOhjegO ²vestka
? tsegun tsegudO pes
alOguk’ogO alOguk’o ? citron
? k’aphthO k’aphthOgO sta°ec
khOdO khO ? deka
k’OdO ? k’OdO raj£e
? alO ? jablko
? phO ? bizon
? ? sadO dít¥
Olsun ? ? h°eben
? pitso ? vidli£ka
? thOphpaa ? ºidle

Vypl¬te bu¬ky s otazníky.
!△ Jazyk kajova náleºí do kajova-tanoské rodiny. Je to ohroºený jazyk, jímº mluví jen

n¥kolik set lidí ve stát¥ Oklahoma, USA.
Slova jazyka kajova jsou uvedena ve zjednodu²eném p°episu. k’, t’, p’, kh, ph, th jsou

souhlásky; O je samohláska. �Aleksejs Pegu²evs
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Úloha £. 3 (20 bod·). �ili, byli jednou v Tangutské °í²i (�Velikém stát¥ Bílého a Vzne²e-
ného�) dva brat°i a dv¥ sestry. Kaºdý z nich m¥l syna a dceru.

△ △ △ △⃝ ⃝ ⃝ ⃝
�� �� �� ��@@ @@ @@ @@

△ △ ⃝ ⃝
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(△ = muº, ⃝ = ºena)

Níºe jsou uvedena tvrzení v tangut²tin¥ o vztazích mezi t¥mito lidmi. Osoba jménem
Lhie2nyn2 je muº.

1. Ldiu2±e1 Nie2tse.
1 'yn1 kâ. j

1 ngu2.

2. Lhie2nyn2 Ngwi1mbyn2 'yn1 lio2 ngu2.

3. Sei1na1 Wa2nie1 'yn1 ndo.n
1 ngu2.

4. Ldiu2±e1 �an1nia1 'yn1 ndo.n
1 ngu2.

5. �an1nia1 Syn1mei1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

6. Ldiu2±e1 Syn1mei1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

7. Ldiu2±e1 Wa2nie1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

8. Ke.i
1¹ey2 Ldiu2±e1 'yn1 ¹we.j

1 ngu2.

9. Ldiu2±e1 Ke.i
1¹ey2 'yn1 ¹we.j

1 ngu2.

10. Lhie2nyn2 Syn1mei1 'yn1 wia1 ngu2.

11. Lhie2nyn2 Sie1tsie1 'yn1 'i@1 ngu2.

12. Ke.i
1¹ey2 Wa2nie1 'yn1 lio2 ngu2.

13. Ke.i
1¹ey2 Sie1tsie1 'yn1 ¹we.j

1 ngu2.

14. Lhie2nyn2 Ke.i
1¹ey2 'yn1 wiej2 ngu2.

15. Syn1mei1 Nie2tse.
1 'yn1 ¹we.j

1 ngu2.

16. Ngon2ngwe1 Mbe2phon1 'yn1 kâ.j
1 ngu2.

17. Syn1mei1 Sei1na1 'yn1 kâ.j
1 ngu2.

18. Ldiu2±e1 Sie1tsie1 'yn1 ndo.n
1 ngu2.

19. Lhie2nyn2 Wa2nie1 'yn1 wia1 ngu2.

20. Ldiu2±e1 Sei1na1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

21. Wa2nie1 Sei1na1 'yn1 mu1 ngu2.

22. �an1nia1 Wa2nie1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

23. Ngon2ngwe1 Ldiu2±e1 'yn1 la2 ngu2.

24. Lhie2nyn2 Mbe2phon1 'yn1 mu1 ngu2.

25. Mbe2phon1 Ldiu2±e1 'yn1 ma1 ngu2.

26. Lhie2nyn2 Nie2tse.
1 'yn1 'i@1 ngu2.

27. Lhie2nyn2 Ngon2ngwe1 'yn1 mu1 ngu2.

28. �an1nia1 Sie1tsie1 'yn1 lio2 ngu2.

29. Lhie2nyn2 Ldiu2±e1 'yn1 'i@1 ngu2.

30. Lhie2nyn2 Sei1na1 'yn1 wiej2 ngu2.

31. �an1nia1 Nie2tse.
1 'yn1 mu1 ngu2.

32. Lhie2nyn2 �an1nia1 'yn1 'i@1 ngu2.

33. Ngon2ngwe1 Ke.i
1¹ey2 'yn1 ny1 ngu2.

34. Syn1mei1 �an1nia1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

35. Mbe2phon1 Sie1tsie1 'yn1 ma1 ngu2.

36. Nie2tse.
1 Sie1tsie1 'yn1 ngu2.

(a) Rekonstruujte rodinný strom.

(b) Vypl¬te mezeru v poslední v¥t¥ (existuje jen jedno správné °e²ení).

!△ Tangut²tina je vym°elý jazyk z tibeto-barmské rodiny, kterým se mluvilo v Tangutské °í²i
(1038�1227, sou£asná centrální �ína). Mezi odborníky nepanuje shoda o podob¥ jeho zvukové
stránky, transkripce proto vychází z jedné z rekonstrukcí. �ísla v horním indexu ozna£ují jeden
ze dvou tón· (1 = rovný, 2 = stoupavý); podotýkáme, ºe slova `otec' a `matka' ob¥ nesou první
tón. â. , ê, e., o. , y, @ jsou samohlásky; ±, ¹, ' jsou souhlásky. �Ivan Derºanski
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Úloha £. 4 (20 bod·). Je dáno n¥kolik krátkých dialog· v jazyce engenni a jejich odpoví-
dající p°eklady do £e²tiny:

1. edèì âno nwá. sesè ozyí le. lemù à? edèì ânò wei ga òkí nwa. sese ozyí le. lemù.

Vystra²í tento muº zmateného zlod¥je?
Tento muº °ekl, ºe (on)tento muº zmateného zlod¥je nevystra²í.

2. a. vùràmù ki.nono amemùrè ânò à? a. vùràmù wei ga òkì ki.nono amemùrè ânò.

Podobala se ºena této dívce?
�ena °ekla, ºe (ona)ºena se této dívce podobala.

3. a.mó le. lemù â. nó wuese a. vùràmù à? a.modhyòmù wei ga ò wuese a. vùràmù.

Nezabilo toto zmatené dít¥ ºenu?
Chlapec °ekl, ºe (ono)toto zmatené dít¥ ºenu zabilo.

4. edèí dhia gbúnonò a.mò à? a. vùràmú ko�lomù wei ga o gbúnonò a.mò.

Vylé£í zlý muº dít¥?
Ka²lající ºena °ekla, ºe (on)zlý muº dít¥ vylé£í.

5. amemùré dhiá ki.nono opilopo ânò à? a. vùràmù wei ga ó. ki.nono opilopo ânò.

Nepodobala se zlá dívka tomuto praseti?
�ena °ekla, ºe (ona)zlá dívka se tomuto praseti nepodobala.

6. ozyì gbunono okàá nu. amù â. nò à? ozyì wei ga òkí gbunono okàá nu. amù â. nò.

Vylé£il zlod¥j tohoto zmláceného starce?
Zlod¥j °ekl, ºe (on)zlod¥j tohoto zmláceného starce nevylé£il.

7. ozyi âno kí.nonò edèí ko�lomù à? a.mò â. nò wei ga ó. ki.nono edèí ko�lomù.

Bude se tento zlod¥j podobat ka²lajícímu muºi?
Toto dít¥ °eklo, ºe (on)tento zlod¥j se ka²lajícímu muºi podobat nebude.

(a) P°eloºte do £e²tiny:

8. edèì ânò nwa. sese ozyi à? amemùrè wei ga ò. nwa. sese ozyi.

9. amemùré le. lemu wúesè a.modhyòmù â. nò à?

amemùré le. lemù wei ga òki wúesè a.modhyòmù â. nò.

A zde je také odpov¥¤ v jazyce engenni, ov²em bez odpovídající otázky:

10. ozyi ânò wei ga a.mó gbunono edèì.

P°eloºte ji do £e²tiny. Pokud existuje více moºných p°eklad·, uve¤te v²echny a vysv¥tlete
svou úvahu.

(b) P°eloºte do jazyka engenni:

11. Bude se sta°ec podobat tomuto ka²lajícímu chlapci?
Dít¥ °eklo, ºe (on)sta°ec se tomuto ka²lajícímu chlapci podobat nebude.

12. Nevystra²ila tato zmlácená ºena muºe?
Tato zmlácená ºena °ekla, ºe (ona)tato zmlácená ºena muºe nevystra²ila.

(c) Pokud byste m¥li sestavit slovník jazyka engenni, jak by vypadaly základní tvary slov
`zlod¥j' a `dívka'? Vysv¥tlete svou odpov¥¤.



Dvanáctá Mezinárodní olympiáda v lingvistice (2014).
Úlohy sout¥ºe jednotlivc·

5

!△ Jazyk engenni náleºí do benuekonºské rodiny. Mluví jím asi 20 000 lidí v Nigérii.
Znak . pod první samohláskou slova znamená, ºe v²echny samohlásky ve slov¥ se vyslovují

s jazykem v lehce sníºené poloze. Zna£ky �, � a � ozna£ují vysoký, nízký a klesající tón (v
tomto po°adí); pokud nemá slabika ºádné znaménko, nese tón st°ední. �Art	urs Seme�nuks

Úloha £. 5 (20 bod·). Je dáno n¥kolik slov a slovních spojení v severozápadní gbaj²tin¥
a jejich odpovídající p°eklady do £e²tiny v náhodném po°adí:

Páá, Páá náng nú kò, Páá sèè, búmá ýık, búmá zù ýık, dáng gòk, d́ı fò, d́ı sèè,

kò ýık, kò zòk, náng ẃı, nú fò, nú lébé, sèè ẃı, ýık, ýık ẃı, zù

na povrchu; o£ní jamka; obo£í; °asa; o£i/tvá°;
kraj pole; noha; ²t¥stí; játra; hezké pole; nozdra;

nad; jedovatý had; ²pi£ka jazyka;
um°ít; závid¥t; poloºit

(a) Ur£ete, jak k sob¥ poloºky správn¥ pat°í.

(b) P°eloºte do £e²tiny: búmá zù, kò, lébé gòk, lébé ẃı.

(c) P°eloºte do severozápadní gbaj²tiny: ve st°edu/uprost°ed; hlava; nespokojenost; nos.

!△ Jazyk severozápadní gbaj²tina náleºí do ubanºské rodiny. Mluví jím asi 200 000 lidí ve
St°edoafrické republice.

Slova severozápadní gbaj²tiny jsou uvedena ve zjednodu²eném p°episu. P je souhláska.
�Boris Iomdin
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Bruno L'Astorina, Dºägju Li (odp. red.), Elica Milanovová, Aleksejs Pegu²evs,
Aleksandr Piperski, Marija Rubin²t¥jnová, Daniel Rucki, Art	urs Seme�nuks, Pavel Sofroniev,

Estere �einkmane, Milena Venevová.
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Hodn¥ ²t¥stí!


