
pl

Dwunasta Mi¦dzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna

Pekin (Chiny), 21�25 lipca 2014

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¢ uwzgl¦dnienie wszystkich kartek.

Rozwi¡zania nale»y uzasadnia¢. Odpowied¹, nawet prawidªowa, podana bez »adnego uza-
sadnienia b¦dzie oceniana nisko.

Zadanie nr 1 (20 punktów). Podane s¡ formy czasowników w j¦zyku benabena i ich
tªumaczenia na polski:

nohobe ja bij¦ jego
kahalune my pobijemy ciebie
nokoho'ibe my dwaj bijemy ciebie
nolenufu'inagihe poniewa» my dwaj kªujemy was
noli�'ibe wy dwaj kªujecie nas
nofunagihe poniewa» ja kªuj¦ jego
no�ne ty kªujesz jego
ni�la'ibe wy dwaj ukªujecie mnie
nonahatagihe poniewa» ty bijesz mnie
lenahalube ja pobij¦ was
nahalanagihe poniewa» wy pobijecie mnie
lahala'ibe wy dwaj pobijecie nas
nofutagihe poniewa» my kªujemy jego
leni�lu'ibe my dwaj ukªujemy was
noho'inagihe poniewa» my dwaj bijemy jego

(a) Przetªumacz na polski:

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

(b) Przetªumacz na j¦zyk benabena:

• wy dwaj bijecie jego;

• my ukªujemy ciebie;

• poniewa» my bijemy was;

• poniewa» wy ukªujecie jego.

!△ J¦zyk benabena nale»y do rodziny trans-nowogwinejskiej. Mówi nim okoªo 45 000 osób
w Papui-Nowej Gwinei. �Iwan Der»anski
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Zadanie nr 2 (20 punktów). Podane s¡ formy liczby pojedynczej, podwójnej i mnogiej
rzeczowników w j¦zyku kiowa i ich tªumaczenia na polski. Nie wszystkie formy zostaªy podane,
mimo »e wszystkie istniej¡.

l. poj. l. podw. l. mn.

adO a a drzewo
mathOnsjan mathOnsjan mathOnsjadO dziewczynka
k’O k’O k’OgO nó»
thot’olagO thot’ola thot’olagO pomara«cza
aufi aufigO ryba
phjaboadO phjaboa latarnia uliczna
mathOn mathOdO dziewczyna
k’OnbohodO k’Onbohon kapelusz
t’O t’OgO ªy»ka

e chleb
alOsOhjegO ? alOsOhjegO ±liwka
? tsegun tsegudO pies
alOguk’ogO alOguk’o ? cytryna
? k’aphthO k’aphthOgO starzec
khOdO khO ? koc
k’OdO ? k’OdO pomidor
? alO ? jabªko
? phO ? bizon
? ? sadO dziecko
Olsun ? ? grzebie«
? pitso ? widelec
? thOphpaa ? krzesªo

Wypeªnij komórki tabeli oznaczone znakiem zapytania.
!△ J¦zyk kiowa nale»y do rodziny kiowa-tano. Jest zagro»onym j¦zykiem, u»ywanym

przez zaledwie kilkaset osób w Oklahoma, USA.
Sªowa w j¦zyku kiowa zostaªy zapisane w uproszczonej transkrypcji. k’, t’, p’, kh, ph,

th s¡ spóªgªoskami; O jest samogªosk¡. �Aleksejs Pegu²evs
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Zadanie nr 3 (20 punktów). Dawno dawno temu w Imperium Tanguckim (�wielkim pa«-
stwie Biaªego i Wysokiego�) »yªo dwóch braci i dwie siostry. Ka»de z nich miaªo syna i córk¦.
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(△ = m¦»czyzna, ⃝ = kobieta)

Poni»ej znajduj¡ si¦ zdania w j¦zyku tanguckim, okre±laj¡ce relacje mi¦dzy tymi osobami.
Osoba o imieniu Lhie2nyn2 jest m¦»czyzn¡.

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) Odtwórz drzewo genealogiczne rodziny.

(b) Wypeªnij luk¦ w ostatnim zdaniu (jest tylko jedno mo»liwe rozwi¡zanie).

!△ J¦zyk tangucki jest wymarªym j¦zykiem z rodziny tybeto-birma«skiej, którym posªugi-
wano si¦ w Imperium Tanguckim (1038�1227, wspóªcze±nie ±rodkowe Chiny). W±ród uczonych
nie ma zgody odno±nie do brzmienia tego j¦zyka, w zwi¡zku z czym transkrypcja opiera si¦ na
jednej z rekonstrukcji. Cyfry w indeksie górnym oznaczaj¡ jeden z dwóch tonów (1 = równy,
2 = wzrastaj¡cy); w szczególno±ci, sªowa oznaczaj¡ce `ojciec' i `matka' maj¡ pierwszy ton. â. ,
ê, e., o. , y, @ s¡ samogªoskami; ±, ¹, ' s¡ spóªgªoskami. �Iwan Der»anski
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Zadanie nr 4 (20 punktów). Podane s¡ krótkie dialogi w j¦zyku engenni i ich tªumaczenia
na polski:

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

Czy ten m¦»czyzna przestraszy oszukanego zªodzieja?
Ten m¦»czyzna powiedziaª, »e (on)ten m¦»czyzna nie przestraszy oszukanego zªodzieja.

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

Czy kobieta przypominaªa t¦ dziewczyn¦?
Kobieta powiedziaªa, »e (ona)kobieta przypominaªa t¦ dziewczyn¦.

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

Czy to oszukane dziecko nie zabiªo kobiety?
Chªopak powiedziaª, »e (ono)to oszukane dziecko zabiªo kobiet¦.

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

Czy zªy m¦»czyzna uzdrowi dziecko?
Kaszl¡ca kobieta powiedziaªa, »e (on)zªy m¦»czyzna uzdrowi dziecko.

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

Czy zªa dziewczyna nie przypominaªa tej ±wini?
Kobieta powiedziaªa, »e (ona)zªa dziewczyna nie przypominaªa tej ±wini.

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

Czy zªodziej uzdrowiª tego pobitego starca?
Zªodziej powiedziaª, »e (on)zªodziej nie uzdrowiª tego pobitego starca.

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

Czy ten zªodziej b¦dzie przypomina¢ kaszl¡cego m¦»czyzn¦?
To dziecko powiedziaªo, »e (on)ten zªodziej nie b¦dzie przypomina¢ kaszl¡cego m¦»czyzny.

(a) Przetªumacz na polski:

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 oto jeszcze jedna odpowied¹ w j¦zyku engenni, ale bez odno±nego pytania:

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

Przetªumacz j¡ na polski. Je±li mo»na j¡ przetªumaczy¢ na kilka sposobów, podaj wszyst-
kie mo»liwe tªumaczenia i uzasadnij swoje rozumowanie.

(b) Przetªumacz na j¦zyk engenni:

11. Czy starzec b¦dzie przypomina¢ tego kaszl¡cego chªopaka?
Dziecko powiedziaªo, »e (on)starzec nie b¦dzie przypomina¢ tego kaszl¡cego chªopaka.

12. Czy ta pobita kobieta nie przestraszyªa m¦»czyzny?
Ta pobita kobieta powiedziaªa, »e (ona)ta pobita kobieta nie przestraszyªa m¦»czyzny.

(c) Je±li mieliby±cie uªo»y¢ sªownik j¦zyka engenni, jak wygl¡daªyby podstawowe formy sªów
`zªodziej' i `dziewczyna'? Uzasadnij odpowied¹.
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!△ J¦zyk engenni nale»y do rodziny benue-kongijskiej. Mówi nim okoªo 20 000 osób w Nigerii.
Znak . pod pierwsz¡ samogªosk¡ wyrazu oznacza, »e wszystkie samogªoski tego sªowa s¡

wymawiane z lekko obni»onym j¦zykiem. Znaki �, � i � zaznaczaj¡ odpowiednio wysoki, niski
i opadaj¡cy ton; je»eli nie ma »adnego znaku diakrytycznego, sylaba ma ton ±redni.

�Art	urs Seme�nuks

Zadanie nr 5 (20 punktów). Podane s¡ wyrazy i zwi¡zki wyrazowe w j¦zyku póªnocno-
zachodni gbaya i ich tªumaczenia na polski w kolejno±ci losowej:

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 powierzchni; oczodóª; brew; rz¦sa; oczy/twarz;
granica pola; noga; szcz¦±cie; w¡troba; dobre pole; nozdrza;

nad; jadowita »mija; koniuszek j¦zyka;
umiera¢; zazdro±ci¢; umie±ci¢

(a) Ustal prawidªowo odpowiedniki.

(b) Przetªumacz na polski: búmá zù, kò, lébé gòk, lébé ẃı.

(c) Przetªumacz na j¦zyk póªnocno-zachodni gbaya: w ±rodku; gªowa; niezadowolenie; nos.

!△ J¦zyk póªnocno-zachodni gbaya nale»y do rodziny ubangijskiej. Mówi nim okoªo 200 000
osób w Republice �rodkowoafryka«skiej.

Sªowa w j¦zyku póªnocno-zachodni gbaya zostaªy zapisane w uproszczonej transkrypcji. P

jest spóªgªosk¡. �Boris Iomdin
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Powodzenia!


