DIRECȚIA GENERALĂ
EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE ANTRENAMENT
etapa judeţeană
22.XI.2014
Clasa a V-a
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte):
Se dă textul:
Într-o zi, pe înserat,

Am citit în adunare

Ce să vezi? Ne-am apucat,

Ce scrisese fiecare,

Doi părinţi şi doi copii,

Şi din toate, vrea nu vrea,

Din «Cartea cu jucării»,

S-a ales povestea mea.

Să minţim, să povestim

Rămăşagul fu: «Se poate

Ce-am ştiut şi ce nu ştim,

Scri şi pe nerăsuflate?»

Pentru alţi copii, mai mici,

Vorba e c-am câştigat

Nici chiar mici de tot, dar nici

Şi,- n sfârşit, am răsuflat.

Mari, ca de însurătoare,

Partea mea, într-adevăr,

Şi făcurăm şi-o prinsoare,

Am avut un sfert de măr,

Cine poate scri mai iute

Împărţind un măr creţesc;

Stihuri vreo câteva sute,

Nu cumva ca să jignesc

Şi ne-am aşternut pe scris.

Pe tovarăşii de coate,

Ochii ni s-au cam închis,

Mâncând sferturile toate.

Mâna ne-a cam amorţit
Şi-a ieşit ce a ieşit.

(Tudor Arghezi, Prefaţă - Ţara piticilor )

*poate scri = poate scrie

Cerinţe:
1. Transcrie, din textul poeziei:
- două structuri de cuvinte care, scrise fără cratimă (într-un singur cuvânt), au alt sens

- trei cuvinte care, citite de la dreapta la stânga să aibă un sens, iar citite de la stânga la
dreapta să aibă alt sens. ..................................................…………………………….. 5 p.
2. Selectează cinci cuvinte care să conţină câte o secvenţă care să poată fi transcrisă ca şi cum
ar fi cuvânt de sine stătător. .......................................…….............................................. 5 p.
3. Scrie, din poezia citată, cinci cuvinte care au în comun un grup de două sunete. .......... 5 p.
II. MATEMATICĂ (15 puncte):
1. Afă rezultatul calculului: 5  11  17  ...  539  2  8  14  ...  536 . ............. 5 p.
2. La o petrecere au participat 41 de elevi (băieți și fete). Unul dintre băieți a dansat cu 4 fete,
al doilea cu 5 fete, al treilea cu 6 fete și așa mai departe până la ultimul băiat care a invitat
toate fetele la dans. Câți băieți și câte fete au participat la petrecere? .............................. 5 p.
3. În 47 de cutii sunt așezate 99 ciocolate astfel încât în fiecare cutie sunt una, două sau trei
ciocolate. Se știe că numărul cutiilor cu o ciocolată este mai mare decât 18, iar numărul total
de ciocolate din cutiile cu două și cu trei ciocolate este mai mare decât 79. Află numărul
cutiilor cu o ciocolată, cu două ciocolate și cu trei ciocolate. ............................................ 5 p.

III. LINGVISTICĂ (60 de puncte):
Se dau primele două strofe din poezia Somnoroase păsărele... de Mihai Eminescu, „traduse”
în limba păsărească, un limbaj codificat care are un mecanism de funcţionare foarte precis.
Somponoporoapasepe păpăsăpărepelepe
Pepe lapa cuipiburipu sepe apadupunăpă
Sepe aspacundpu înpî răpămupurepelepe –
Noappotepe bupunăpă!
Doarpa ispivoaparepelepe suspupipinăpă
Pepe cândpî copodrulpu nepegrupu tapacepe;
Dormpo șipi floporipile-npe grăpădipinăpă
Dorpomipi înpî papacepe!

1. În text s-au strecurat trei greşeli de „traducere”. Indicaţi-le şi daţi varianta corectă.
(24 de puncte)
2. Explicaţi, în cinci rânduri, modul în care funcţionează limba păsărească. (12 puncte)
3. „Traduceţi” în limbă păsărească următoarea strofă a poeziei:
Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce –
Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!

(24 de puncte)

DIRECȚIA GENERALĂ
EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII
BAREM
Clasa a V-a
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte):
1. Exemple de răspuns: două structuri de cuvinte care, scrise fără cratimă (într-un singur cuvânt),
au alt sens: ne-am – neam; ne-a – nea; trei cuvinte care, citite de la dreapta la stânga să aibă un
sens, iar citite de la stânga la dreapta să aibă alt sens: doi – iod; dar – rad; cam – mac
................................................................................................................................1x5=5 p.
2. Exemple de răspuns: cinci cuvinte care să conţină în interior câte o secvenţă care să poată fi
transcrisă ca şi cum ar fi cuvânt de sine stătător: înserat (ser); însurătoare (sur); amorţit (amor;
mor); vorba (orb); poveste (est; veste)..............................................................1x5= 5 p.
3. Exemple de răspuns: însurătoare, prinsoare, poate, coate, toate (diftongul oa este comun
celor cinci cuvinte) .........................................................................................................1x5=5 p.
II. MATEMATICĂ (15 puncte):
1. (5 p.)
Face asocierea:  5  2   11  8   17  14   ...   539  536  ………………… 2p.
Află numărul de termeni n  90 …………………………………………………...….. 2p.
Finalizează: 3  90  270 ………………………………………………………….….. 1p.
2. (5p.)
Notăm cu f numărul fetelor și cu b numărul băieților. b  f  41 …………......... 1p.
Primul băiat dansează cu 4  3  1 fete, al doilea cu 5  3  2 fete, ș.a.m.d., iar ultimul băiat cu

3  b fete, deci 3  b  f ……………………………………........…………............... 3p.
Finalizează: b  19, f  22 ………………………………….........…………………… 1p.
3. (5 p.)

Notăm: x= numărul cutiilor cu câte o ciocolată, y= numărul cutiilor cu câte două ciocolate, z=
numărul cutiilor cu câte două ciocolate , iar x  y  z  47 …..........................….. 1p.

x  2 y  3z  99 , x  18 și 2 y  3z  79 ………………...…………………..….. 1p.

18  x  20  x  19

………………………………………….......………………. 2p.

Finalizează: y  4, iar z  24 ..………………………..……………………........….. 1p.
III. LINGVISTICĂ (60 de puncte):
1. Se acordă câte opt puncte pentru fiecare greşeală descoperită şi pentru indicarea variantei
corecte……………………………………………………………………………8p. x 3 = 24p.
Cele trei greşeli sunt:
− cuipiburipu −> cuipuburipu (pentru că în silaba cui- vocala este u, iar i este semivocală, deci u
se va repeta în silaba următoare);
− Noappotepe −> Noappatepe (pentru că în silaba noa-, a este vocala, iar o este semivocala, deci
a se va repeta în silaba următoare);
− Dorpomipi −> Dormipo (pentru că dormi este un cuvânt monosilabic, în care apare o singură
vocală, o, care se va repeta în silaba următoare; i final nu este o vocală plină, ci este un i şoptit).
2. Cele 12 puncte se acordă pentru o explicaţie coerentă şi pentru indicarea situaţiei diftongilor.
Model de răspuns: În limba păsărească, fiecărei silabe i se adaugă o silabă care conţine consoana
p şi vocala din silaba precedentă. Dacă în silaba precedentă apare un diftong, se va repeta în
silaba adăugată vocala principală a diftongului, şi nu semivocala (vezi somnoroase –
somponoporoapasepe).
3. Cele 24 de puncte se acordă pentru o „traducere” corectă. Se scade câte un punct pentru
fiecare greşeală.
Trepecepe lepebăpădapa pepe apapepe
Înpâtrepe trespetiipi săpă sepe culpucepe –
Fipie-ţipe înpâgeperiipi apaproapapepe,
Somponulpu dulpucepe!

DIRECȚIA GENERALĂ
EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE ANTRENAMENT
etapa judeţeană
22.XI.2014
Clasa a VI-a
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte):
Se dă textul:
Totul ar fi trebuit să fie sfere,
dar n-a fost, n-a fost aşa.
Totul ar fi trebuit să fie linii,
dar n-a fost, n-a fost aşa.
Ar fi trebuit să fii un cerc subţire,
dar n-ai fost, n-ai fost aşa.
Ar fi trebuit să fiu un romb subţire,
dar n-am fost, n-am fost aşa.
Iarbă, pietre, arbori, păsări,
voi sunteţi cu totul şi cu totul altceva.
Mă privesc, m-aud, m-adulmec
şi îmi pare că visez.
Totul ar fi trebuit să fie sfere,
dar n-a fost, n-a fost aşa.
Totul ar fi trebuit să fie linii,
dar n-a fost, n-a fost aşa.
Nichita Stănescu, Cântec (Despărţire de o vârstă)
Cerinţe:
1. Transcrie, din textul poeziei, un cuvânt care, scris de la sfârşit la început, să devină verb şi
alcătuieşte un enunţ în care acest verb să fie la un mod personal................................................ 5p.
2. Selectează, din textul poeziei, cinci verbe care să conţină în interior câte o secvenţă care să
poată fi transcrisă ca şi cum ar fi cuvânt de sine stătător, cu valoare morfologică de verb. ........5p.
3. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltată, despre vârsta copilăriei, respectând următoarele cerinţe:

- predicatul să fie exprimat prin verbul care apare de cele mai multe ori în poezia lui Nichita
Stănescu;
- alte două părţi de propoziţie să fie exprimate prin cuvinte de sine stătătoare, obţinute prin
decuparea unor secvenţe din cuvintele textului dat. ....................................................................5.p

II. MATEMATICĂ (15 puncte):

Un joc are trei beculeţe. Primul se aprinde la fiecare două secunde. Al doilea se aprinde prima
dată la o secundă după aprinderea primului, apoi la fiecare 3 secunde. Al treilea se aprinde prima
dată la a doua aprindere a primului apoi la fiecare 5 secunde.
Cerinţe:
a) Arată că, la un moment dat, toate becurile vor fi aprinse simultan.
b) Demonstrează că, după prima aprindere concomitentă a celor trei becuri, acest fenomen
se va repeta periodic.
c) Calculează de câte ori becurile sunt aprinse simultan în primele trei minute.
III. LINGVISTICĂ (60 de puncte):
Se dau următoarele cuvinte din chineză şi traducerea lor în română, în ordine aleatorie:

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Nanjing, Paris, Shanxi, Tian-Shan, Paraguay, Tianjin, Beijing, Shandong, Mexico, Oceanul
Arctic
Cerinţe:
1. Găsiţi corespondenţele corecte.
2. Pornind de la corespondenţele găsite, ce semnificaţie are caracterul

(40 de puncte)
din chineză?
(5 puncte)

3. Explicaţi cum aţi rezolvat.

(15 puncte)

Notă: Se ştie că una dintre capitalele menţionate în cerinţă se traduce prin sintagma „Capitala
Nordului”. Aşadar, fiţi atenţi la poziţia geografică a anumitor regiuni/oraşe!

DIRECȚIA GENERALĂ
EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII
BAREM
Clasa a VI-a
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte):
1. Exemplu de răspuns: cuvântul este dar. Scris de la sfârşit la început, devine verbul rad.
Exemplu de propoziţie în care verbul să fie la un mod personal: Eu rad cu atenţie coaja mărului
(modul indicativ)……………………………………………................................... 2,5p. x 2 = 5p.
2. Exemple de răspuns: (ar fi) trebuit - uit, privesc - ivesc, aud - ud, adulmec - adu şi pareare………...........................................................................................................1p. x 5 = 5p.
3. Exemplu de propoziţie: Un vis al copilului este un călător prin ere, în viitor. (visez şi sfere)
…….......................................................................................................................................5p.
Cele 5p. se vor acorda astfel:
-

predicatul este exprimat prin verbul care apare de cele mai multe ori în poezie (a fi): 1p.

-

două părţi de propoziţie sunt exprimate prin cuvinte de sine stătătoare, obţinute prin
decuparea unor secvenţe din cuvintele textului dat: 1p. x 2 = 2p.

-

propoziţia este dezvoltată şi se referă la vârsta copilăriei în mod logic şi corect: 2p.

II. MATEMATICĂ (15 puncte):
a) Dacă primul bec se aprinde în secunda t0, atunci el se aprinde periodic în secundele t0+2, t0+4,
t0+6, …., t0+22, ….

(2p)

Al doilea bec se aprinde în secundele t0+1, t0+4, t0+7, ……, t0+22, t0+25……(1p)
Al treilea bec se aprinde în secundele t0+2, t0+7, t0+12, t0+17, t0+22, t0+27,... (1p)
Concluzie: Cele trei becuri se vor aprinde prima dată simultan în secunda t0+22.

(1p)

b) Dacă în a n-a secundă, după aprinderea primului bec, toate becurile sunt aprinse simultan,
atunci n=M2=M3+1=M5+2.

(2p)

Cum n-22=M2 = M3 = M5 , atunci n-22=M30(2p)
Finalizare: Începând cu secunda 22, cele 3 becuri sunt aprinse simultan, din 30 în 30 de secunde.
(1p.)
c) 3 minute=180 de secunde
Becurile vor fi aprinse simultan în secundele cu numărul 22, 52, 82, 112, 142 si 172.
Finalizare: În primele 3 minute, becurile vor fi aprinse simultan de 6 ori.

(2p.)
(2p.)
(1p.)

III. LINGVISTICĂ (60 de puncte):
1.
Shanxi

1.

Paraguay

2.

8.
Tian-Shan

4.

Paris

5.

Tianjin

7.

Beijing

3.

Mexico

6.

9.
10.

Oceanul Arctic

Nanjing
Shandong

(4 p. x 10 = 40 de puncte)
2.

- „nord”

(5 p.)

3.
Pasul 1: Se grupează cuvintele din română în funcţie de numărul aproximativ de
silabe/segmente:
Cu două
silabe/segmente
Nan – jing
Pa – ris
Shan – xi
Tian – Shan
Tian – jin
Bei – jing
Shan – dong

Cu mai multe
silabe/segmente
Pa − ra − guay
Me − xi − co
O − cea − nul Arc − tic

(1 p.)
Pasul 2: Se grupează cuvintele din chineză în funcţie de numărul de caractere:
Cu două caractere

Cu trei caractere

(1 p.)
Pasul 3: Se corelează cele două tabele: se observă că unui caracter din limba chineză îi
corespunde (aproximativ) o silabă / un segment din limba română. Apoi putem avansa ipoteza că
celor trei cuvinte din română care conţin mai multe silabe/segmente le corespund cuvintele din
chineză formate din trei caractere.
(2 p.)
Pasul 4: Un caracter din limba chineză se repetă de trei ori:
. În limba română, un segment
se repetă de trei ori -shan: o dată la sfârşit de cuvânt (Tian − Shan) şi de două ori la început de
cuvânt (Shan – xi, Shan − dong). De aici rezultă că:
Tian – Shan =
Dacă Tian − Shan este

, atunci segmentul

= -tian. Alt cuvânt care conţine

segmentul -tian este Tian – jin. Cuvântul din chineză care începe cu -tian este

.
(3 p.)

Pasul 5: Avem cuvintele din chineză

şi

, iar în română avem Shan – xi şi Shan –

dong. Segmentul
mai apare şi în cuvântul
din chineză. Singurul segment care
ar lega aceste cuvinte este -xi, care apare la Shan – xi şi la cuvântul cu trei segmente Me – xi –
co. Aşadar:
= Shan – xi
Iar

= Me – xi – co

= Shan – dong.
(3 p.)

Pasul 6: Cuvintele din română cu trei segmente care au rămas sunt: Pa – ra – guay şi O – cea –
nul Arc – tic, iar în chineză avem:

şi

.

Cuvintele din română cu două segmente care au rămas sunt: Nan – jing, Pa – ris, Bei – jing, iar
în chineză sunt:

,

,

.

Observăm că două cuvinte Nan – jing şi Bei – jing se termină cu acelaşi segment: -jing, iar în
chineză avem

şi

. Pentru a face corespondenţa celor două cuvinte din

română cu cele din chineză, trebuie să ne referim mai întâi la perechile

şi

ar corespunde cu Pa – ris şi Pa – ra – guay, cuvinte care încep cu acelaşi segment:

care
. Astfel:

= Pa – ris
= Pa – ra – guay
(2 p.)
Pasul 7: Pentru a face ultimele corespondenţe, este nevoie de o informaţie legată de poziţia
geografică a anumitor regiuni (care a fost semnalată şi în Notă). Ştim că O – cea – nul Arc – tic
este

(prin eliminarea celorlalte două cuvinte cu mai multe segmente). Cuvântul

conţine caracterul
care apare şi în
. Ce element semantic apare în
denumirea regiunii Oceanul Arctic? Informaţia legată de situarea acestuia la Polul Nord, de unde
extragem punctul cardinal „nord”. Care dintre cele două oraşe (Nanjing şi Beijing) se află în
nordul Chinei? Răspunsul este oraşul Beijing (care înseamnă în chineză „Capitala Nordului”).
Aşadar:
= Nan – jing

= Bei – jing

(3 p.)

DIRECȚIA GENERALĂ
EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE EXERCIŢIU (clasele a VII-a – a VIII-a)
etapa judeţeană
22.XI.2014
*Subiectele respectă formatul etapei internaţionale a olimpiadei de lingvistică
SUBIECTUL 1: RELAŢII SEMANTICE
Se dau următoarele enunţuri şi corespondenţele simbolice ale relaţiilor dintre cuvinte:
a.

Maria face plăcinte pentru Ion.
1
2
3
4
1 – 2; 2 ↔ 3; 2 ↨ 4

b.

Maria a apreciat preocuparea permanentă a lui Ion pentru copiii lor.
1
2
3
4
5
6
7
1 – 2; 2 ↔ 3; 3 ‖ 4; 5 − 3; 3 ↨ 6; 6 ‼ 7

c.

Maşina preşedintelui este verificată des de către mecanici.
1
2
3
4
5
1 ‼ 2; 3 ↔ 1; 3
‖ 4; 5 – 3

d.

Maria şi-a cumpărat o rochie nouă.
1
2
3
4
5
1 – 3; 3 ↨ 2; 3 ↔ 4; 4 ‖ 5

1. Completaţi spaţiile cu semnele potrivite:
a.

b.

c.

d.

Tu ţi-ai găsit ochelarii.
1 2 3
4
1...3; 3...4; 4...2
Ion îi aduce Mariei un trandafir roşu.
1 2 3
2
4
5
1...3; 3...2; 3...4; 4...5
Hârtia s-a îngălbenit vizibil.
1
2
3
2...1; 2...3
Uşa se deschide de la vânt.
1
2
3
2...1; 3...2

(11 puncte)

2. Reprezentaţi toate relaţiile dintre cuvinte cu ajutorul simbolurilor:
1

a.
b.

Maria vede casa construită de Ion pentru fiul său.
1
2
3
4
5
6
7
Îngrijorarea lui Ion a dispărut în mod misterios.
1
2
3
4

3. Explicaţi semnificaţia simbolurilor şi modul în care aţi descoperit-o.

(9 puncte)
(10 puncte)

SUBIECTUL 2: HAUSA1
Se dau următoarele cuvinte din hausă şi traducerile lor în limba română, în ordine
aleatorie:
rúwán sámàa, jirgin ruwa, jirgin wuta, g g z r ƙásáa, jirgin iska, jirgin ƙasa, sámàa,
iskáa
vânt, tren, barcă fără motor, cer, barcă, ploaie, barcă cu motor, cutremur
1. Găsiţi corespondenţele corecte.
(8 puncte)
2. Cum s-ar traduce în limba hausă cuvintele: jirgin, ƙásáa, jirgin sama, rúwáa, wútáa?
(10 puncte)
3. Explicaţi cu aţi rezolvat.
(12 puncte)

SUBIECTUL 3: GREACA
Se dau următoarele sintagme, amestecate, din greaca modernă standard și din dialectul
grecesc din Capadocia, și traducerile lor în română:
1. to kalo to peði = copilul bun
2. da kalan da peija = copiii buni
3. o kalos o anðras = omul bun
4. do kalon do andra = omul bun
5. da kalan da andres = oamenii buni
6. do kalon do neka = femeia bună
7. i kales i jinekes = femeile bune
8. da kalan da nekes = femeile bune
1. Separaţi sintagmele în două grupuri, corespunzătoare celor două varietăţi grecești din
care fac parte.
(10 puncte)
2. Explicaţi cum aţi rezolvat.

(15 puncte)

3. Care este principala diferenţă morfologică dintre cele două dialecte?

(5 puncte)

1

Hausa este o limbă chadică, vorbită în Africa de Vest. Este una dintre limbile oficiale din Republica Nigeria
(vorbită în partea de nord a Nigeriei) şi limba naţională a Republicii Niger.

2

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
CLASELE VII-VIII
ETAPA JUDEȚEANĂ
22.XI.2014

REZOLVARE
SUBIECTUL 1
1.
a. 1 – 3; 3 ↔ 4; 4 ‼ 2
b. 1 – 3; 3 ↨ 2; 3 ↔ 4; 4 ‖ 5
c. 2 ↔ 1; 2 ‖ 3
d. 2 ↔ 1; 3 – 2
2.
a. 1 – 2; 2 ↔ 3; 3 ‖ 4; 5 – 4; 4 ↨ 6; 6 ‼ 7
b. 2 − 1; 3 ↔ 1; 3 ‖ 4
3. Relaţiile sunt următoarele:
[X – Y]
X face acţiunea Y; relaţia de agentivitate dintre subiect şi verb (a. Maria face,
b. Maria a apreciat, d. Maria a cumpărat) sau dintre complementul de agent şi
verbul la pasiv (c. maşina este verificată) sau dintre un substantiv-Agent şi un
alt substantiv derivat de la verb (b. preocuparea lui Ion); această ultimă funcţie
a semnului [−] este foarte importantă pentru rezolvarea punctului 2b
(îngrijorarea lui Ion > Ion se îngrijorează); în rezolvarea cerinţei 1d, relaţia
dintre de la vânt şi verb este de acelaşi tip (vezi Vântul deschide uşa, Uşa este
deschisă de vânt);
[X ↔ Y]
Y este rezultatul sau obiectul acţiunii X; relaţia dintre verb şi complementul
direct (a. face plăcinte, b. a apreciat preocuparea, d. a cumpărat o rochie) sau
dintre verbul la pasiv şi subiect (c. maşina este verificată); pun probleme
cerinţele de la 1c şi 1d, în care hârtia şi uşa, deşi sunt subiecte gramaticale, nu
sunt agentive, ci sunt afectate de acţiunea verbului (suferă o schimbare de
stare), deci relaţia nu este de tip [−], ci de tip ↔;
[X ↨ Y]
Y este beneficiarul acţiunii X; relaţia dintre verb şi complementul cu pentru (a.
face... pentru Ion) sau complementul în dativ (d. şi-a cumpărat) ori dintre un
substantiv derivat de la verb şi complementul cu pentru (b. preocuparea...
pentru copiii);
[X ‖ Y]
X este descris de Y; relaţia de calificare/modificare dintre un substantiv şi un
adjectiv (b. preocuparea permanentă, d. rochie nouă) sau dintre un verb şi un
adverb (c. este verificată des);
[X ‼ Y]
Y este posesorul lui X (b. copiii lor, c. maşina preşedintelui); poate pune
probleme cerinţa 1a, în care relaţia de posesie este exprimată printr-un clitic de
dativ posesiv, care nu trebuie confundat cu dativul Beneficiar de la d. (Maria
şi-a cumpărat).

SUBIECTUL 2
1. Corespondenţele corecte:
rúwán sámàa = ploaie
jirgin ruwa = barcă
jirgin wuta = barcă cu motor
gg
= cutremur
jirgin iska = barcă fără motor
ji gin
= tren
sámàa = cer
iskáa = vânt
2. Traducere:
jirgin = mijloc de transport
ásáa = pământ
jirgin sama = avion
rúwáa = apă
wútáa = foc
3. Explicaţii:
Pasul 1: Se grupează cuvintele din hausă, în funcţie de sens, astfel:
jirgin ruwa
jirgin wuta
jirgin iska
ji gin

rúwán sámàa
gg
a
sámàa
iskáa

Pasul 2: Se grupează cuvintele din limba română, în funcţie de sens, astfel:
b că
b că fă ă moto
b că cu moto
tren

ploaie
cutremur
vânt
cer

Pasul 3: Se compară cele două tabele şi se observă faptul că patru structuri din hausă conţin
jirgin, iar în română patru structuri pot fi asociate după criteriul mijloc de transport. De aici
am putea presupune că jirgin = mijloc de transport.
Pasul 4: Se descompun semantic cuvintele din limba română:
barcă: „mijloc de transport pe apă”
barcă fără motor: „mijloc de transport pe apă care funcţionează cu ajutorul vântului”
barcă cu motor: „mijloc de transport pe apă care funcţionează cu ajutorul focului”
tren: „mijloc de transport terestru”
ploaie: „apă din cer”
cutremur: „mişcare de pământ”
Cuvintele vânt şi cer nu pot fi descompuse, ele pot intra în compoziţia unor structuri lexicale.
În limba hausă, cele două cuvinte care intră în compoziţia altor structuri sunt sámàa şi iskáa
cărora le-ar corespunde în română vânt şi cer. Cele două noţiuni se găsesc în structurile:
rúwán sámàa
jirgin iska

Deducem astfel că rúwán sámàa = ploaie şi ji gin i k = b că fă ă moto pentru că ideea
exprimată de iskáa apare asociată cu mijlocul de transport, jirgin, iar ideea exprimată de
sámàa apare în descompunerea sensului cuvântului ploaie: „apă din cer”. Astfel:
iskáa = vânt
sámàa = cer
Dacă rúwán sámàa = ploaie, atunci rúwáa = pă, iar jirgin ruwa poate însemna b că:
„mijloc de transport pe apă”.
Comparăm perechile minimale parţiale:
gg
ji gin
În limba română putem asocia cuvintele:
cutremur
tren
Cele două cuvinte au în comun ideea de terestru, care se deduce prin decompunerea
semantică: cutremur: „mişcare de pământ”, tren: „mijloc de transport terestru”:
gg
– cutremur
ji gin
– tren
Ultimul mijloc de transport pe care trebuie să îl asociem este jirgin wuta, care corespunde
structurii barcă cu motor.
La final, prin analogiile făcute anterior, presupunem că:
jirgin = mijloc de transport
ásáa = pământ
jirgin sama = avion
rúwáa = apă
wútáa = foc
Ob e v ţie: Cuvintele care descriu elemente/fenomene ale naturii au o formă complexă,
atunci când apar singure (cuvânt autonom) şi când intră în compoziţia semantică a altor
structuri care nu descriu mijloace de transport (ploaie şi cutremur); în aceste situaţii se
păstrează accentele: ásáa, rúwáa, wútáa, sámàa, iskáa. Atunci când intră în structura altor
cuvinte, în care apare ideea de mijloc de transport, au o formă simplă, fără accente ( asa,
ruwa, wuta, sama, iska).
SUBIECTUL 3
1.
Dialectul 1 (greaca modernă standard)
1. to kalo to peði = copilul bun
3. o kalos o anðras = omul bun
7. i kales i jinekes = femeile bune

Dialectul 2 (greaca din Capadocia)
2. da kalan da peija = copiii buni
4. do kalon do andra = omul bun
5. da kalan da andres = oamenii buni
6. do kalon do neka = femeia bună
8. da kalan da nekes = femeile bune

2. Observăm că patru exemple sunt la singular (1, 3, 4, 6) şi patru, la plural (2, 5, 7, 8).
PASUL 1
Presupunem că exemplele 3 (o kalos o anðras = omul bun) și 4 (do kalon do andra = omul
bun), care au aceeași traducere în română, aparțin, fiecare, câte unei varietăți grecești.
Observăm că exemplul 6 (do kalon do neka = femeia bună) conține aceleași particule (do...
do) ca şi exemplul 4; rezultă că exemplele 4 şi 6 aparţin aceleiaşi varietăţi.
Dialectul 1
Dialectul 2
3. o kalos o anðras = omul bun
4. do kalon do andra = omul bun

6. do kalon do neka = femeia bună
Comparând exemplele 4 (do kalon do andra = omul bun) şi 6 (do kalon do neka = femeia
bună), observăm că ambele sunt la singular şi deducem că:
− kalon înseamnă „bun” sau „bună”, fără distincţie de gen;
− andra înseamnă om, iar neka înseamnă „femeie”;
− probabil că do... do este articolul hotărât (corespunzător în română lui -l sau -a), fără
distincție de gen.
Dintre cele patru exemple la singular, a rămas negrupat numai 1 (to kalo to peði = copilul
bun). Acesta nu poate face parte din aceeași varietate ca 4 și 6, pentru că, așa cum am
observat mai sus, articolul are aici o formă unică, indiferent de gen; deci grupăm exemplul 1
cu 3.
Dialectul 1
Dialectul 2
1. to kalo to peði = copilul bun
4. do kalon do andra = omul bun
3. o kalos o anðras = omul bun
6. do kalon do neka = femeia bună
Observăm că în dialectul 1 avem două forme ale adjectivului „bun”, kalo și kalos, și două
forme ale articolului (to... to și o... o). Din compararea exemplelor 1 și 3, rezultă că peði
înseamnă „copil”, iar anðras înseamnă „om”.
PASUL 2
Ne-au rămas de grupat cele patru exemple la plural. Observăm că exemplele 2 (da kalan da
peija = copiii buni), 5 (da kalan da andres = oamenii buni) și 8 (da kalan da nekes = femeile
bune) conțin aceeași formă a articolului (da... da) și aceeași formă a adjectivului (kalan). În
conformitate cu observațiile legate de exemplele la singular, deducem că aceste trei exemple
aparțin dialectului 2, în care articolul și adjectivul nu cunosc distincții de gen.
Dacă exemplul 8 aparține dialectului 2, atunci exemplul 7 (i kales i jinekes = femeile bune),
care are aceeași traducere în română, aparține dialectului 1.
3. Dialectul 1 are forme diferite ale articolului și ale adjectivului, în funcție de gen, pe când
dialectul 2 are aceeași formă a articolului și a adjectivului, indiferent de gen (diferențe apar
numai între singular și plural).

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
CLASELE VII-VIII
ETAPA JUDEȚEANĂ
22.XI.2014

BAREM
SUBIECTUL 1
1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare semn corect completat, în total 11 puncte.
2. Se acordă câte un punct pentru fiecare relaţie corect stabilită, în total 9 puncte.
3. Cele zece puncte se acordă pentru o explicaţie clară, coerentă, în care sunt clar indicate
enunţurile din care este extrasă semnificaţia fiecărui semn. Pentru fiecare dintre cele cinci
relații/semne, se acordă 1,5 puncte (în total, 7,5 puncte). Se acordă 2,5 puncte pentru sesizarea
importanței ordinii cifrelor între care se notează o anumită relație.
Nu se punctează folosirea terminologiei lingvistice (subiect, predicat, complement direct,
complement de agent etc.), deoarece cheia subiectului sunt relaţiile semantice, nu cele
sintactice.
SUBIECTUL 2
1. Se acordă câte un punct pentru fiecare corespondenţă corectă: 1 x 8 = 8 puncte.
2. Se acordă 10 puncte pentru traducerea celor cinci cuvinte din hausă: 2 x 5 = 10 puncte.
3. Se acordă 12 puncte pentru explicarea coerentă şi schematică, din care să rezulte paşii
rezolvării: 6 puncte pentru organizarea datelor sub formă tabelară, 3 puncte pentru
descompunerea sensului cuvintelor din limba română şi 3 puncte pentru observaţia legată de
ocurenţele cuvintelor asa, ruwa, wuta, sama, iska cu accente sau fără accente.
SUBIECTUL 3
1. Se acordă zece puncte pentru gruparea corectă a exemplelor. Nu se acordă punctaj parţial.
Elevii nu trebuie să numească cele două varietăți lingvistice, ci numai să separe corect
sintagmele.
2. Se acordă 15 puncte pentru o explicaţie clară, coerentă, în care se văd paşii rezolvării. Nu
se punctează folosirea terminologiei lingvistice.
3. Se acordă 5 puncte pentru formularea corectă a generalizării, indiferent dacă se foloseşte
sau nu terminologia lingvistică.

DIRECȚIA GENERALĂ
EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE PERFORMANȚĂ (clasele a IX-a – a XII-a)
etapa judeţeană
22.XI.2014
SUBIECTUL 1: FIJIANĂ1
Se dau următoarele cuvinte din fijiană în care sunt marcate accentul principal şi accentul
secundar:
láko, paràimarí:, tálo, βináka, kilá:, nrè:nré:, atómi, perèsiténdi, mìnisìterí:, mbàsikètepólo,
mbè:léti, Seŋái, taràusése, parò:karámu, mì:sìniŋgáni, ndàirekitá:
1. Marcaţi accentul principal și accentul secundar în următoarele cuvinte:
mbelembo:tomu
mbasa:
ndikonesi
ndoketa:
palasita:
terenisisita:
2. Explicaţi cum aţi rezolvat.
Notă Se n
Do vo e

he
e fo e

(19,5 puncte)
(10,5 puncte)
en
e n ,i
n if ong, i e n

e n
he

he
o vo

en p in ip .
ng .

SUBIECTUL 2: JAPONEZĂ
Se dau următoarele cuvinte şi expresii din limba japoneză şi traducerea lor în limba
română, în ordine aleatorie:
hóng, míngbái, báishì, huáng, hēishì, shìqing huángle, yăn, yănhóng, hóngshì, hóngyán, hēihuà,
báiyăn, báihuà, hēibái fēnmíng, yán, hēibái, huángle
codificare, alb-neg , f ţ , g ben, în o
decodificare, n n , o hi, pi ţ ne g , e
1

ân e, f i en ,
i,
i p
i neg pe b, ge o ie, oş .

Limba fiji n face parte din familia de limbi austroneziene. E e vo bi în Fiji şi

1

e , ân

, eşe ,

e 450.000 e vo bi o i n ivi.

1. Găsiţi corespondenţele corecte!
(17 puncte)
2. Cuvântul báishì poate avea două sensuri în limba japoneză, dar numai unul este ilustrat
în corespondenţele de mai sus. Care sunt cele două sensuri?
(3 puncte)
3. Explicaţi cum aţi rezolvat. Propuneţi o traducere pentru alte segmente de cuvinte
identificate în limba japoneză.
(10 puncte)

SUBIECTUL 3: AMHARICA
Se dau următoarele enunţuri în limba amharică2 şi traducerile lor în limba română:
Fratele meu mip
o
f
o
Regin vo
pe
â .
F f
o
veni e
n e.
Regele a v
nţii noş i.
G in
ân
v .
Femeile i-au dat copilului nostru cartea.
Eu am luat de la magazin mere.
T iv
v ie ee
n e.
B b
pe
.
F ții
i
opiii voş i.

1. Wedime ləinə kojo bet gəzzəw.
2. Nəgə ččəhu wədə wəny hədəčč.
3. Kojow lijagarad kətərara məttəčč.
4. Nəgustu tə očč ččənin ayyəw.
5. Dorow resawin bəlləččiw.
6. Se očč lə ij ččən məshafun səttuw.
7. Inə kəgəbəya b
očč wəssədkuw.
8. Intə wədə tərara metfow
oččin ayyəhiw.
9. Sewu wədə bet hədə.
10. Tələku we i očč ijočč ččəhun wəssəduw.

Literele w şi y redau consoane. Consoanele duble zz, čč, tt, yy, ll, ss, p e
consoane tf, sf, sh, nt ep e in â e n ing
ne .

.

și g p i e e

1. Traduceţi în limba amharică:

(10 puncte)

1. Copi f
o ţiţi e.
2. Regine e no e
ân g ini e vo e.
3. Regele ip
eginei o v
e.
4. F e e vo
e
â g ini e.
5. Fata rea i-a dat femeii cadavrul.
2. Traduceţi în limba română.

(3 puncte)

1. Intə b
očč ččənin bəlləhiw.
2. Kojow lam kəwəny məttəčč.
3. Lij g
očč ččəhu kojow be oččin ayyəččiw.
3. Explicați cum ați rezolvat.

2

Li b
h i e e i b ofi i
n e o ie
h ii, pop ţie e

(17 puncte)

E iopiei, fiind vorbi
e îşi ge n e e.

2

o

în egi ne no i

şi en

e ei ţ i,

oo

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
CLASELE IX-XII
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REZOLVARE

SUBIECTUL 1
1.
mbèlembò:tómu
mbasá:
ndìkonési
ndòketá:
palàsitá:
terènisìsitá:
2.
Accentul principal:
Se grupează cuvintele în funcţie de poziţia accentului principal:
Penultima silabă
láko
tálo
βináka
atómi
perèsiténdi
mbàsikètepólo
mbè:léti
taràusése
parò:karámu
mì:sìniŋgáni

Ultima silabă
seŋái
kilá:
nrè:nré:
mìnisìterí:
paràimarí:
ndàirekitá:

Reguli:
R1: Accentul principal cade pe ultima silabă, dacă aceasta conţine un diftong sau o vocală
lungă.
R2: Dacă ultima silabă nu conţine un diftong sau o vocală lungă, atunci penultima silabă
primeşte accentul principal.
Accentul secundar:
R3: Accentul secundar cade pe celelalte silabe rămase, care conţin un diftong sau o vocală
lungă, şi pe celelalte silabe care nu conţin un diftong sau o vocală lungă, numărând de la
dreapta la stânga şi lăsând întotdeauna o silabă neaccentuată:
Exemplu:
pa-rài-ma-rí:
pe-rè-si-tén-di
/
R4: Dacă, după marcarea accentului principal, următoarea silabă alăturată (de la dreapta la
stânga) conţine o vocală lungă sau un diftong, atunci aceasta primeşte accentul secundar fără
să se mai respecte regula unei silabe neaccentuate între alte silabe accentuate (cu accent

principal sau secundar) (
mbè:léti şi mì:sìniŋgáni.

). Acest lucru se poate deduce analizând cuvintele nrè:nré:,

SUBIECTUL 2
Observaţie preliminară: asocierea semantică dintre concepte cuvinte şi culori, asociere
bazată pe cultura japoneză, din care provin cuvintele şi expresiile date.
1. Corespondenţele corecte:
hóng = roşu
míngbái = a lămuri
báishì = înmormântare
huáng = galben
hēishì = piaţă neagră
shìqing huángle = faliment
yăn = ochi
yănhóng = gelozie
hóngshì = nuntă
hóngyán = tânără
hēihuà = codificare
báiyăn = a displăcea
báihuà = decodare
hēibái fēnmíng = e scris negru pe alb
yán = faţă
hēibái = alb-negru
huángle = eşec
2. Cuvântul báishì poate avea două sensuri în limba japoneză:
Báishì înseamnă înmormântare, dar şi piaţă albă (prin analogie cu piaţa neagră, hēishì).
3. Explicaţii:
Pasul 1: Se grupează cuvintele şi expresiile din limba japoneză, după criteriul compoziţional,
observând faptul că sunt patru cuvinte autonome care intră în compoziţia altor cuvinte
compuse:
hóng
hóngshì
yănhóng
hóngyán

huáng
shìqing huángle
huángle

yăn
yănhóng
báiyăn

yán
hóngyán

Se observă faptul că hóng apare de patru ori: o dată singur şi de trei ori în structura altor
cuvinte. Cuvântul huáng apare de trei ori: o dată singur şi de două ori în structura altor
cuvinte, la fel şi cuvântul yăn care apare o dată singur şi de două ori în structura altor cuvinte,
iar cuvântul yán apare de două ori: o dată singur şi o dată în structura altui cuvânt.
Pasul 2: Se grupează cuvintele din română după culori şi după cuvinte al căror sens nu se
poate descompune:
alb
faţă

negru

roşu
tânără

galben

ochi
alte cuvinte de
bază

a displăcea
înmormântare
alb-negru

alb-negru
piaţă neagră
e scris negru pe alb e scris negru pe alb
a lămuri
decodare
codificare

gelozie
nuntă

eşec?1
faliment?

Se observă faptul că ideea de alb s-ar combina cu 6 cuvinte/expresii, deci acest segment ar
apărea de 6 ori; negru s-ar combina cu patru cuvinte expresii şi ar apărea de 4 ori; roşu apare
în trei cuvinte şi o dată singur, ca un cuvânt autonom (în comparaţie cu negru), iar culorii
galben îi asociem celelalte concepte rămase. De aici rezultă că segmentul care apare de trei
ori într-o combinaţie şi o dată singur este hóng. Aşadar, hóng = roşu. Segmentul care apare
de 6 ori în combinaţie cu alte segmente este bái, iar în română alb are cele mai multe
posibilităţi combinatorii. Presupunem că bái = alb.
Pasul 3: Dacă hóng = roşu, atunci putem descompune semantic cuvintele asociate cu ideea
de roşu:
- tânără: „faţă” + „roşu”
- gelozie: „ochi” + „roşu” („durere” + „plâns” = „ochi roşii”)
- nuntă: „eveniment” + „roşu”
Hóng ar trebui să se mai combine cu două segmente care nu se pot descompune, adică cu
ochi şi cu faţă: hóngyán şi yănhóng. De aici rezultă că:
hóngyán = tânără
yănhóng = gelozie
Apoi, ştiind că bái = alb, nu putem asocia faţa cu alb, ci ochii cu ideea de alb (aşadar, yăn=
ochi), asociere care exprimă ideea de ceva neplăcut = „a vedea ceva alb”) → báiyăn = a
displăcea.
Din punct de vedere cultural, se ştie că în cultura japoneză înmormântarea este asociată cu
ideea de alb, iar nunta este asociată cu ideea de roşu. Prin analogie, hóngshì = nuntă. Ştim
deja că bái = alb, aşa că putem spune că, dacă hóngshì = nuntă, atunci báishì =
înmormântare.
Pasul 4: În şirul de cuvinte şi expresii din limba română apare asocierea alb-negru, căreia i-ar
corespunde hēibái (ştim că bái = alb). De aici rezultă că hēi = negru. Atenţie! shi nu poate fi
negru pentru că el intră în combinaţie cu hóng şi, prin analogie cu báishì care înseamnă
înmormântare şi cu hóngshì care înseamnă nuntă, putem prespune că prin shi se exprimă
ideea de eveniment.
De asemenea, mai apare încă o dată asocierea alb-negru în expresia e scris negru pe alb. În
limba japoneză o expresie care conţine asocierea hēibái este hēibái fēnmíng. Descompunând
sensul, rezultă că fēnmíng conţine ideea de clar. Ideea de claritate mai apare într-un alt cuvânt
din limba română, şi anume a lămuri, pe care l-am asociat cu ideea de alb. Un cuvânt compus
în japoneză cu ideea de alb şi ideea de claritate (pe care o putem descompune din fēnmíng)
este míngbái. Aşadar, míngbái = a lămuri. Bái mai apare într-o singură structură din limba
1

La început, vor rămâne cuvintele faliment şi eşec pe care nu ştim cu ce să le asociem (presupunem că ar putea fi
asociate cu galben).

japoneză: báihuà, iar în limba română cuvântul rămas pe care l-am asociat cu ideea de alb
este decodare: báihuà = decodare. Printr-o relaţie de antonimie, putem identifica codificare,
cuvânt asociat semantic cu ideea de negru: hēihuà = codificare. Singura sintagmă rămasă cu
segmentul hēi este hēishì pe care o asociem cu singura expresie din limba română care mai
conţine ideea de negru: piaţă neagră: hēishì = piaţă neagră (negru implică astfel şi ideea de
ilegalitate). Prin analogie cu hēishì, báishì poate însemna şi piaţă albă (adică ideea de
legalitate) – răspuns pentru cerinţa 2: báishì = înmormântare, dar şi piaţă albă.
Pasul 4: Cuvintele şi expresiile rămase în japoneză şi în limba română sunt:
huáng
galben
huángle
eşec
shìqing huángle
faliment
Se observă că ideea de eşec, faliment este asociată cu galbenul → cuvântul autonom huáng =
galben, huángle = eşec, iar falimentul se poate descompune în afacere + eşec, shìqing
huángle = faliment, unde shìqing presupunem că înseamnă afacere.

SUBIECTUL 3
Cerinţa 1:
1. Kojow lij ləintə məshafoččun wəssədəw.
2. Nəgəstoččaččən doroččaččəhun bəlluw.
3. Nəgustu lənəgəstu tələk lam gəzzəw.
4. Wedimaččəhu kəwəny doroččun wəssədəw.
5. Metfow lijagarad ləsetu resawn səttəččiw.
Cerinţa 2:
1. Tu ai mâncat merele noastre.
2. Vaca frumoasă a venit de la râu.
3. Fetele voastre au văzut casele frumoase.
Cerința 3:
PAȘII REZOLVĂRII
Verbul
1. Comparând 2 cu 9, 4 cu 8 şi 7 cu 10, se poate observa că verbul în limba amharică
apare la sfârşitul enunţului. Se mai observă de aici că terminaţiile verbelor sunt diferite
(probabil din cauza faptului că în limba amharică verbele au terminaţie diferită în funcţie de
persoana gramaticală a verbului):
hədəčč
ayyəw
wəssədkuw
hədə
ayyəhiw
wəssəduw
2. Pentru a găsi desinențele verbale pentru fiecare persoană, se pot grupa verbele în
funcţie de persoana, numărul şi genul subiectului din enunţ. Rezultă următorul tabel:
3 sg. m.
gəzz-ə-w
ayy-ə-w
həd-ə

3 sg. f.
həd-əčč
mətt-əčč
bəll-əčč-i-w

3 pl. m.
wəssəd-u-w

3 pl. f.
sətt-u-w

1 sg.
wəssəd-ku-w

2 sg.
ayy-əh-i-w

3. Înainte de a extrage terminațiile verbale, încercăm să explicăm de ce apare w la
şapte dintre verbe la sfârșit fără legătură cu numărul şi persoana verbului. Comparăm
traducerile în română ale enunţurilor în care apare w şi observăm că acesta însoţeşte verbul
numai dacă în propoziţie există un complement direct. Deducem de aici că w marchează
complementul direct, dacă acesta apare în propoziție.
4. Pentru 3 sg. m. elementul comun este ə, iar pentru 3 sg. f. – əčč, de unde deducem
că acestea sunt desinențele verbale de pers. 3 sg. m. și 3 sg. f. Pentru a găsi celelalte desinențe
comparăm:
wəssəd-u-w (3 pl. m.)
ayy-ə-w (3 sg. m.)
wəssəd-ku-w (1 sg.)
ayy-əh-i-w (2 sg.)
Wəssəd- și ayy- sunt rădăcinile verbelor la care se adaugă terminațiile de persoană și
marca de obiect direct, acolo unde este cazul. Din perechile minimale de mai sus se observă
că apare u pentru 3 pl. m., ku pentru 1 sg. și əh pentru 2 sg. Pentru verbele la persoana a 3-a
pl. f. desinența de persoană este u. La persoana 3 pl. nu se marchează genul.
Notă: Se acceptă două variante de segmentare a verbului: (1) cu ə făcând parte din
rădăcina verbului, de unde ar rezulta că la 3 sg. m. desinența este ø, la 3 sg. f. – čč, la 2 sg –
h; (2) cu ə făcând parte din desinență.
Sintetizăm observațiile în următorul tabel:
3 sg. m.

-ə (ø)

3 sg. f.

-(ə)čč

3 pl. m./f.

-u

1 sg.

-ku

2 sg.

-(ə)h

6. Observăm că la verbele bəlləčč-i-w şi ayyəh-i-w apare i între desinenţa de
persoană, număr şi gen a verbului şi marca obiectului direct -w (la celelalte verbe marcate cu
w nu apare i). Întrucât prima desinență se termină în consoană (sunetul čč), iar w este tot o
consoană, se inserează i, care nu are nicio valoare gramaticală (probabil o regulă ce ține de
sistemul fonetic al limbii respective). Excepție face cuvântul wəssəd-ku-w. Aici nu se
inserează i, deoarece -ku se atașează direct rădăcinii verbului, formând grupul consonantic dk,
care în limba amharică reprezintă un singur sunet, la fel ca grupurile de consoane amintite în
cerință.
Substantivul
7. Observăm că substantivelor din limba amharică le sunt ataşate o serie de mărci care
pot fi interpretate, în funcţie de situaţie, ca mărci de plural, articol, posesie, caz etc. Înainte de
a ne da seama ce marchează fiecare afix, încercăm să alcătuim un vocabular minimal pe baza
cuvintelor care se repetă. Astfel avem: wedime – wedimočč (în 1 și 10), bet – bet (în 1 şi 9),
kojo – kojow (în 1 şi 3), kətərara – təraroččaččənin – tərara (în 3, 4 și 8), ləlijaččən −
lijoččaččəhun (în 6 şi 10), ţinând cont numai de elementul comun, adică de rădăcina
cuvântului:
wedim = frate
bet = casă
kojo = frumos, -oasă
tərara = munte
lij = copil

8. Comparând 2 cu 3, putem deduce că nəgustu = regele, iar nəgəstaččəhu = regină
(am luat cuvântul ca atare, nesegmentat, deci, deocamdată, nu putem spune exact care parte
din cuvânt înseamnă regină).
9. Pe baza vocabularului minimal, se poate deduce că enunțurile din amharică încep cu
subiectul, de unde rezultă că dorow = găina, setočču = femeile, inə = eu, intə = tu, sewu =
bărbatul.
Excepție fac enunțurile 3 și 10, unde adjectivul precedă substantivul-subiect. Această
observație este susținută de exemplul 1, unde apare kojo bet (literal, frumoasă casă). Știind
că kojo = frumos (2 și 3) și wedim = frate (1 și 10), completăm vocabularul cu lijagarad,
care înseamnă fată și tələku, care înseamnă mare. Tot așa putem traduce și metfow lamoččin
(vacile rele) din exemplul 8, unde metfow = rele, lamoččin = vacile.
10. Știind că ordinea în propoziție este Subiect – Obiect (Complement) –Verb, pot fi
traduse și celelalte cuvinte. În situația în care sunt două complemente în propoziție (exemplele
6 și 7), observăm că obiectul indirect precedă obiectul direct. Știind că lij este copil, rezultă că
məshafun = cartea. La exemplul 7 kəgəbaya = de la magazin, ballasočč = mere.
11. Pentru a găsi mărcile de plural, extragem toate substantivele care sunt la plural:
română
amharică
munții
təraroččaččənin
femeile
setočču
mere
ballasočč
vacile
lamoččin
copiii
lijoččaččəhun
frații
wedimočč
Observăm elementul comun očč, de unde rezultă că acesta este marca de plural atașată
substantivului, indiferent de genul acestuia.
12. Dacă comparăm enunțurile în care apare munte (kə-tərara (ex. 3), tərar-oččaččənin (ex. 4), tərara (ex. 8), observăm că la tərar-očč-aččənin lipsește vocala a înainte de
marca de plural. Deducem de aici că atunci când očč este atașat unui substantiv care se
termină în vocală, aceasta dispare, fiind înlocuită de prima vocală a desinenței atașate.
tərara + očč = təraročč
Această regulă va fi aplicată atunci când se va traduce găinile, unde se va păstra o
singură vocală o. Știind că doro = găină și očč = marcă de plural, rezultă că doročč = găinile.
13. Pentru a găsi marca de posesie, extragem toate substantivele cu adjectiv posesiv
din română şi corespondentele lor:
română
amharică
1 sg. fratele meu
wedime
1 pl. munții noștri
təraročč-aččən-in
copilului nostru ləlij-aččən
2 pl. regina voastră
nəgəst-aččəhu
copiii voștri
lijočč-aččəhu-n
Observăm că substantivele care în română sunt însoțite de nostru/noștri au în amharică
în structura lor elementul aččən, iar cele însoțite de voastră/voștri – aččəhu. Deci aččən (1
pl.) și aččəhu (2 pl.) sunt mărcile de posesie în limba amharică. Știind că wedim este frate
(conform observațiilor de la 1) și că posesivul se atașează substantivului la sfârșit, rezultă că e
de la wedime este pentru meu.

13. Încercăm să ne dăm seama dacă în limba amharică articolul hotărât și sau
nehotărât se marchează într-un anume fel. Pentru aceasta analizăm exemplul 1 din amharică,
unde avem kojo bet, adică o casă frumoasă și observăm că articolul nehotărât nu este marcat,
la fel și în exemplul 7 unde apare nemarcat cu articol ballasočč (mere). Deducem de aici că
articolul nehotărât în limba amharică nu se marchează.
14. În ceea ce privește articolul hotărât, acesta poate fi identificat în felul următor: îl
analizăm pe set-očč-u (femeile) din exemplul 6. Știm deja că očč marchează pluralul, deci u
de la sfârșit marchează articolul. Această observație poate fi susținută de u din nəgust-u
(regele), sew-u (bărbatul), məshaf-u-n (cartea). În exemplul 5 substantivele găina și
cadavrul apar și ele articulate cu articol hotărât. Cum în dorow (găina) și resawin (cadavrul)
nu există u, presupunem că w marchează articolul hotărât. Faptul că în doro-w și resa-w-in
articolul se marchează cu w și nu cu u se explică în felul următor: pentru substantivele care se
termină în vocală, articolul hotărât este w, pentru cele care se termină în consoană, articolul
hotărât este u.
15. Observăm că în exemplele 3, 8 și 10 substantivele, deși articulate în traducerile lor
din română, nu apar marcate cu articol în amharică. Se observă însă că adjectivele care le
precedă au o marcă asemănătoare: w dacă acestea se termină în vocală (kojo-w și metfo-w) și
u dacă se termină în consoană (tələk-u).
16. În urma acestor observații, putem formula următoarele reguli pentru articol:
- în limba amharică articolul nehotărât nu se marchează;
- mărcile pentru articolul hotărât sunt: -u, dacă substantivul se termină în consoană și -w, dacă
substantivul se termină în vocală;
- dacă substantivul este însoțit de un adjectiv, articolul hotărât se atașează adjectivului
conform regulii de mai sus;
- substantivele care au în structura lor marca de posesie nu se articulează.
Complementul
17. Analizând toate substantivele care apar pe poziția de obiect observăm următoarele: toate
substantivele care sunt marcate cu articol hotărât sau cu marcă de posesiv se termină în n,
cele nearticulate nu au nicio marcă specială.
subst. art.
tərar-očč-aččən-i-n (munții noștri)
resa-w-i-n (cadavrul)
ləlij-aččə-n (copilului nostru)
məshaf-u-n (cartea)
lam-očč-i-n (vacile)
lij-očč-aččəhu-n (copiii voștri)

subst. neart.
bet (casă)
wəny (râu)
kətərara (de la munte)
tərara (munte)
ballasočč (mere)
kəgəbaya (de la magazin)

Deducem de aici că n este marca de obiect direct atașată substantivelor articulate cu
articol hotărât sau care au în structura lor marca de posesiv, iar substantivele nehotărâte nu au
o marcă specială pentru obiectul direct.

Notă: Prezența lui i în tərar-očč-aččən-i-n, în lam-očč-i-n și în resa-w-i-n se explică
prin faptul că n (marcă de obiect direct) nu poate fi atașat direct unei consoane, fiind nevoie
de inserția vocalei i.
18. Observăm că în structurile cu dativul (exemplele 1 și 6) apare segmentul lə, deci lə
este marcă de dativ:
lə-inə (Dativ + eu)
lə-lij-aččə-n (Dativ + copilul nostru)
Ți- din Copilul frumos ți-a luat cărțile (cerința 1.a.) este lə + intə (Dativ + tu), adică
ləintə, iar reginei (cerința 1.b.) lə-nəgəst-u, unde lə este marcă de dativ, iar u este articolul
hotărât.
19. A rămas netradusă structura wədə din exemplele 2, 8 și 9 și a rămas de explicat ce
marchează prefixul kə-. Wədə poate fi dedus prin comparația enunțurilor în care apare;
observăm că elementul comun în traducerile din română este prepoziția la. De aici rezultă că
wədə corespunde prepoziției la din limba română.
Referitor la prefixul kə-, acesta corespunde prepoziției compuse de la, întrucât apare
numai în acele enunțuri din amharică care au în traducerile din română prepoziția de la.
română
amharică
la râu
wədə wəny
la munte
wədə tərara
acasă
wədə bet
de la munte
kə-tərara
de la magazin
kə-gəbaya
Pornind de la aceste date, pot fi traduse enunțurile din cerințele 1 și 2.
Cerința 1 (cuvintele din traducerea de mai jos sunt date segmentat pentru a urmări mai ușor
mărcile gramaticale)
1. Copilul frumos ţi-a luat cărţile. = Kojo-w lij lə-intə məshaf-očč-u-n wəssəd-ə-w.
2. Reginele noastre au mâncat găinile voastre. = Nəgəst-očč-aččən dor-očč-aččəhu-n bəll-uw.
3. Regele a cumpărat reginei o vacă mare. = Nəgust-u lə-nəgəst-u tələk lam gəzz-ə-w.
4. Fratele vostru a luat de la râu găinile. = Wedim-aččəhu kə-wəny dor-očč-u-n wəssəd-ə-w.
5. Fata rea i-a dat femeii cadavrul. = Metfo-w lijagarad lə-set-u resa-w-n səttəčč-i-w.
Cerința 2.
1. Intə ballas-očč-aččən-i-n bəll-əh-i-w. = Tu ai mâncat merele noastre.
2. Kojo-w lam kə-wəny mətt-əčč. = Vaca frumoasă a venit de la râu.
3. Lijagarad-očč-aččəhu kojo-w bet-očč-i-n ayy-əčč-i-w. = Fetele voastre au văzut casele
frumoase.
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SUBIECTUL 1
1. Se acordă 1,5 puncte pentru fiecare accent poziţionat corect (accentul principal sau accentul
secundar), în total 19,5 puncte.
2. Se acordă 2,5 puncte pentru explicarea coerentă şi schematică, din care să rezulte paşii
rezolvării şi 8 puncte pentru enunţarea regulilor de accentuare (4 reguli x 2 puncte fiecare = 8
puncte), în total 10,5 puncte. Nu se punctează folosirea terminologiei lingvistice.
SUBIECTUL 2
1. Se acordă câte un punct pentru fiecare corespondenţă corectă: 1 x 17 = 17 puncte.
2. Se acordă 3 puncte pentru numirea celor două sensuri ale cuvântului báishì.
3. Se acordă 10 puncte pentru explicarea coerentă şi schematică a paşilor rezolvării, precum şi
pentru propunerea unor traduceri aproximative pentru alte segmente identificate (shì, shìqing,
ming): se acordă 4 puncte pentru gruparea cuvintelor din japoneză şi română sub formă
tabelară, 3 puncte pentru observaţia culturală a faptului că înmormântarea este ascociată cu
alb, iar nunta este asociată cu roşu; se acordă 3 puncte pentru identificarea şi traducerea
aproximativă a 3 segmente:
shì = ideea de eveniment, dar şi ideea de piaţă economică
shìqing = ideea de afacere
ming = ideea de claritate
Orice altă metodă folosită, susţinută prin argumente logice, va fi punctată.
SUBIECTUL 3
Cerința 1
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare propoziție tradusă corect (5 x 2 = 10 puncte). Se scad
câte 0,2 puncte pentru fiecare cuvânt de bază tradus greșit. Dacă cuvântul a fost tradus corect,
însă a fost greșită și sau omisă marca gramaticală, se scad 0,1 puncte pentru fiecare marcă
gramaticală greșită sau omisă.
Cerința 2
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare propoziție tradusă corect (3 puncte). Dacă a fost
recunoscut cuvântul, însă categoria gramaticală a fost tradusă greșit se scad câte 0,1 puncte
pentru fiecare greșeală de acest gen.
Cerința 3
Se acordă 17 puncte pentru explicații, dintre care:
- 1 punct pentru orice tip de observație corectă legată de ordinea cuvintelor în enunț;
- 2,5 puncte pentru desinențele verbale (câte 0,5 puncte pentru fiecare desinență);
- 1 punct pentru observarea mărcii de complement direct la verb (-w);
- 1 punct pentru explicarea inserției vocalei i între două consoane (câte 0,5 puncte pentru
explicarea inserției vocalei i între două consoane la verb și la substantiv);
- 1 punct pentru observații legate de marca de plural (0,5 puncte pentru recunoașterea mărcii
de plural (-očč), 0,5 puncte pentru observarea faptului că vocala din rădăcina substantivului
dispare atunci când este atașată marca de plural);
- 1,5 puncte pentru recunoașterea mărcilor posesive (câte 0,5 puncte pentru fiecare marcă).
- 1 punct pentru mărcile de articol (câte 0,5 puncte pentru fiecare marcă);

- 1 punct pentru recunoașterea mărcii de acuzativ la substantiv (-n);
- 1 punct pentru recunoașterea mărcii de dativ (lə-);
- 1 punct pentru traducerea corectă a prepozițiilor la și de la (wədə și kə-);
- 5 puncte pentru o explicație coerentă din care să rezulte pașii rezolvării.
Nu se punctează folosirea terminologiei lingvistice.

