
Zadania z olimpiad lingwistycznych
Zadanie 1

Oto zdania w języku keru (w transkrypcji łacińskiej):

N@ñ5 no tast’on Przeprowadzamy cię.
no N@ñ5 k@ust’oi Przeprowadzasz nas.
w@jonŽ@sk@ N@ñ5 w@st’oi Ich dwoje nas przeprowadza.
N@nŽ5 ño tast’oñ Nas dwoje przeprowadza was.
w@joñ5k nŽo t@ust’ončh Oni przeprowadzają was dwoje.
w@jok N@ñ5 w@st’oi On nas przeprowadza.
w@jok no t@ust’on On Cię przeprowadza.
w@jonŽ@sk@ ño t@ust’oñ Ich dwoje was przeprowadza.
N@ñ5 ño tast’oñ My was przeprowadzamy.
w@joñ5k N@nŽ5 w@st’očh Oni przeprowadzają nas dwoje.
ño Na k@ust’oN Wy mnie przeprowadzacie.
w@jonŽ@sk@ N@nŽ5 n5r@ ño t’has w@st’oi Ich dwoje przeprowadza razem nas dwoje i was.
w@jok no n5r@ w@joñ5 t’has t@ust’oñ On przeprowadza razem Ciebie i nich.
no N@nŽ5 n5r@ w@jo t’has k@ust’oi Przeprowadzasz razem nas dwoje i niego.

1. Przetłumacz na język polski:
- no Na k@ust’oN
- ño N@nŽ5 k@ust’očh
- w@jonŽ@sk@ no t@ust’on

2. Podaj brakujące słowo w zdaniu i przetłumacz je na język polski:
N@ñ5 n5r@ w@jo t’has tast’ončh

3. Przetłumacz na język keru:
- Przeprowadzam was dwoje.
- Oni przeprowadzają razem mnie i was dwoje.
- Ich dwoje mnie przeprowadza.
- Przeprowadzasz razem mnie i niego.

Wyjaśnienia. 5, @, čh, ñ, N, t’, t’h, Ž oznaczają specyficzne głoski języka keru.

Zadanie 2

Oto słowa w języku lakota (w transkrypcji łacińskiej):
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k̃ıza słychać jednostajny wysoki dźwięk
žata to się rozdwaja (np. gałąź)
šuža to jest mocno uderzone
Gi to jest brązowe
miniža to jest pogniecione, ale da się wygładzić
geleza to jest w (cienkie) linie
nuGa to jest twarde i nieruchome (np. narośl na drzewie)
miniGa to się pogniotło nieodwracalnie
zi to jest żółte
šli wycieka gęsty płyn
k̃ıža słychać wysoki modulowany dźwięk (np. trel)
geleGa to jest w (grube) pasy

1. Przyporządkuj słowa ich tłumaczeniom:
k’eGa, k’eza, phešniža, suza, xuGa
to się skrzy, to jest złamane, poszarpana powierzchnia, to jest nadtłuczone, powierzchnia jest
podrapana.

2. Przetłumacz na język lakota:
- wycieka wodnisty płyn
- to jest miękkie i bardzo ruchome (np. spuchnięty gruczoł)
- to jest rozpalone
- to jest sprężyste i ruchome (np. chrząstka)
- to się rozgałęzia

3. Co oznacza wyraz ži?

Wyjaśnienia. Litera x odpowiada mniej więcej polskiemu ch, literę G czyta się jak dźwięczny
odpowiednik ch (np. w słowie klechda), š, ž czyta się mniej więcej jak polskie sz i ż. Litery k’,
ph oznaczają specyficzne spółgłoski, a litery ı̃, i, e — specyficzne samogłoski języka lakota.
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