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Zad. 1 (I etap 2005/06). Oto kilka zdań w języku papiamentu* wraz z tłumaczeniami:

1. Mi ta atimabo. = Kocham cię. 

2. E ruman homber ta korda e muhé. = Brat ją wspomina. 

3. Bo yiu homber tabata mira Piter. = Twój syn widział Piotra. 

4. Mi ruman muhé ta laba e mucha muhé. = Moja siostra myje dziewczynkę. 

5. Maria tabata salbabosnan. = Maria was uratowała. 

6. Bosnan lo mustra nos buki. = Pokażecie naszą książkę. 

a) Przetłumacz na polski (po 2 pkt. za zdanie):

Bo ta labanos. = .......................................................................................................................................

Piter lo mira mi yiu muhé. = ...................................................................................................................

Maria tabata korda e buki. = ....................................................................................................................

b) Przetłumacz na papiamentu (po 2 pkt. za zdanie):

Kochasz nas. = .........................................................................................................................................

Piotr kochał córkę. = ................................................................................................................................

Chłopiec mnie widział. = .........................................................................................................................

On umyje chłopca. = ................................................................................................................................

Nasz syn zobaczy książkę. = ...................................................................................................................

Wspominamy Marię. = ............................................................................................................................

c) Jakie są możliwe tłumaczenia zdania „E ruman ta mira e yiu.”? (3 pkt.)

* - Papiamentu to język powstały w II poł. XVII w. na należących do Holandii wyspach „ABC” (Aruba, Bonaire i Curaçao 
[wym. „kuresau”]), leżących na M. Karaibskim w archipelagu Małych Antyli; jest mieszanką używanych przez tamtejszych 
Indian i Afrykańczyków zniekształconych wersji portugalskiego, galicyjskiego (język używany w Galicji – regionie 
północno-zachodniej Hiszpanii) i hiszpańskiego z domieszkami holenderskiego, angielskiego i francuskiego oraz ich języków 
ojczystych; jeden z niewielu języków kreolskich używanych do dziś (200-300 tys. mówiących, literatura), wśród nich dość 
wyjątkowy jako język tonalny (ton głosu może decydować o znaczeniu wyrazu).



Zad. 2 (I etap 2007/08)

Poniżej zapisano kilka zdań w języku solresol* i ich polskie tłumaczenia w losowej kolejności.

 
1. La resolsoldo dolamido solla.

2. Domi solsifa solla.

3. Domi ladorela la refaredo dofasolmi.

4. La resolsoldo solsido fasimire.

5. La domifasol dofasolmi domilado remisifa.

A. Stolarz szybko biegnie.

B. Stolarz zawsze milczy.

C. Ładne dziecko mówi powoli.

D. Ty się zawsze śmiejesz.

E. Ty sprzedajesz ładną szafę.

a) (15 pkt.) Przyporządkuj tłumaczenia: 1 - _____,   2 - _____,   3 - _____,   4 - _____,   5 - _____.

b) (18 pkt.) Przetłumacz:
La resolsoldo laredola la refaredo misolfado. = ...........................................................................................

Domi fasisol lasol. = ..............................................................................………………………...……........

Starzec nigdy nie mówi. = .........................................................................…………....……………….......

* - Solresol jest sztucznym językiem utworzonym w XIX w. przez Francuza, Jeana François Sudre’a. Nie jest zbyt 
znany, ponieważ usunęły go w cień nieco później stworzone sztuczne języki volapük i esperanto.

Zad. 3 (I etap 2007/08)

Poniżej podano kilka liczebników w języku starohawajskim*.

2 = lua

3 = kolu

5 = lima

6 = ono

7 = hiku

11 = umi-kumama-kahi

49 = iako me ka iwa

57 = iako me ka umi-kumama-hiku

490 = lau me ka lua iako me ka umi

5000 = mano me ka lua lau me ka lima iako
Zapisz po starohawajsku:

17 = ........................................................................................................................................................

89 = ........................................................................................................................................................

286 = ......................................................................................................................................................

4845 = ....................................................................................................................................................

* - Starohawajski jest przodkiem hawajskiego, używanym na początku II tysiąclecia n.e., kiedy to polinezyjscy 
podróżnicy odkryli i skolonizowali archipelag Hawajów. Współcześnie hawajskiego, mimo że jest tam obok 
angielskiego językiem urzędowym, używa zaledwie kilkuset starszych rdzennych Hawajczyków. Należy do 
austronezyjskiej rodziny językowej. 



Zad. 4 (II etap 2007/08). Język nieniecki* podlega już od kilku wieków silnym wpływom rosyjskiego. 
Wskutek tego w ciągu ostatnich 200 lat zmieniły się znaczenia większości nienieckich liczebników. Oto 
cztery liczebniki oraz przemieszane ich stare i nowe znaczenia:

jonar? niachar? jur? niachar? niachar? ju? niachar?

niachar? jur? ŋopoj s-idia ju? ŋopoj

19, 21, 30, 33, 244, 301, 975, 1303
(Podany zapis liczebników dobrze oddaje wymowę dla użytkownika polszczyzny, ? oznacza tzw. zwarcie krtaniowe, a 
ŋ – „n tylnojęzykowe”).

A. Jaką liczbę w dzisiejszym nienieckim oznacza się słowem chasuju? (dosłownie: „nienieckie ju?”)?
B. Zapisz liczbę 1000 w starym systemie nienieckich liczebników.
C. Znaczenie jakich nienieckich liczebników nie uległo zmianie?

* - Językiem nienieckim (jurackim) mówi ok. 25 tys. Nieńców. Jest to naród żyjący na pograniczu Europy i Azji, zamieszkujący 
północne krańce Uralu i część Syberii. Nieniecki jest jednym z czterech języków samojedzkich, którymi posługuje się w sumie ok. 
30 tys. ludzi i które wraz z językami ugrofińskimi zaliczane są zwykle do uralskiej rodziny językowej. Wśród języków samojedzkich 
tylko nieniecki jest od 1931 r. używany w piśmie. Do roku 1938 był to nieznacznie zmodyfikowany alfabet łaciński, potem z 
przyczyn politycznych zastąpiono go przystosowanym alfabetem rosyjskim, który pozostaje w użyciu do dziś.

Zad. 5 (I etap 2006/07). W wyniku podziału geograficznego Słowian w ich wspólnym do ok. VI w. 
języku prasłowiańskim zachodziły zmiany powodujące powstanie ponad 20 języków słowiańskich. 
Niektóre z tych zmian były bardzo regularne. Przykładem ich efektu jest zamieszczony niżej 
minisłownik polsko-ukraińsko-serbski (do zapisu użyto liter polskich). Uzupełnij luki.

………………….,  …………………. bahno,   ……………….. blato

………………….,  …………………. brama,   ………………. wrata

brzeg ………………………... ………………………...

……………………….... ………………………… glas

………………………... hołowa ………………………...

głód ………………………… ………………………...

krowa ………………………… ………………………...

………………………... korol’ kral’

………………………... korotkyj kratak

młody …………………………. ………………………...

………………………... perednij prednji

słodki ………………………….. ………………………...

………………………... …………………………. slan

………………………... zdorow’ja zdrawlie


