Numele și prenumele:
……………………………………………………
……………………………………………………
Nivelul: ……………………….
Școala ………………………..
Localitatea: ……………………
Județul…………………………………….

Ministerul Educaţiei Naționale
Institutul de Lingvistică al Academiei Române Iorgu Iordan-Al. Rosetti

Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS
Secțiunea de EXERCIȚIU – 17 februarie 2019
Categoria A (clasele a V-a – a VI-a)
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I: AGTA1

(45 de puncte)

Se dau următoarele structuri în agta și traducerile lor în limba română:
adadanuk = foarte lung
assaŋ = mic
balabahuy = porcușor
adanuk = lung
balabakbakat = bunicuță
talobag = gândac
bakbakat = bunică
dadakal = foarte mare

ufuffu = coapse
talatalobag = gândăcel
walawer = estuar mic
ŋaŋay = luni2
adaddu = foarte mult
takki = picior
palapirak = bănuț

1. Traduceți următoarele cuvinte în agta:
a. copil
e. porci

b. coapsă
f. foarte bătrân

pirak = ban
alaɁabbiŋ = copilaș
taktakki = picioare
abikan = aproape
alaɁassaŋ = micuț
dana = bătrân
bag = chilot

(24 puncte)
c. foarte aproape
g. chiloțel

d. picioruș
h. multicel

2. Explicați cum se formează diminutivele (ideea de „mic”), pluralul și ideea de „foarte” în agta.
(21 puncte)

Limba agta se vorbește în regiunea Cagayan, în nordul insulei Luzon, în Filipine. Acest dialect este vorbit de
aproximativ 600 de oameni, fiind pe cale de dispariție.
2 „Lunile anului”
1
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SUBIECTUL I: AGTA – FOAIE DE RĂSPUNS

1. Traduceri:
a. copil = abbiŋ
b. coapsă = uffu
c. foarte aproape = ababikan
d. picioruș = talatakki

e. porci = babahuy
f. foarte bătrân = dadana
g. chiloțel = balabag
h. multicel = alaɁaddu

2. Explicații:

A. Marca pentru diminutive (ideea de „mic”):
- Consoana/Litera cu care începe cuvântul + -ala- + cuvânt: wer - walawer;
- Dacă un cuvânt începe cu „a”, atunci diminutivele se formează cu ala- + semnul Ɂ + cuvânt:
assaŋ - alaɁassaŋ;
B. Marca pentru plural: repetarea primei silabe a cuvântului/substantivului: takki = tak-takki;
C. Marca pentru „foarte” este repetarea primelor două litere ale cuvântului/adjectiv/adverb: ad-adanuk;
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SUBIECTUL II: NAHUATL DIN MICHOACÁN3

Se dau următoarele propoziții în limba nahuatl
română:
1. Mayanak impelo we.
2. Mayanaya imula we.
3. Mayanas noʃolul.
4. Mayana in tuntʃi tomawak.
5. Molaluk ituntʃi we.
6. Molaluaya nopelo tomawak.
7. Molalus inʃolul we.
8. Molalua impitʃo.
9. Nehnemik ipitʃo we.
10. Nehnemis in pitʃo tomawak.

(45 puncte)

din regiunea Michoacán și traducerile lor în limba
Câinelui lor mare i-a fost foame.
Catârului lui mare îi era foame
Copilului meu îi va fi foame.
Pisicii grase îi e foame.
Pisica lui mare a alergat.
Câinele meu gras alerga.
Copilul lor mare va alerga.
Curcanul lor aleargă.
Curcanul lui mare s-a plimbat.
Curcanul gras se va plimba.

1. Traduceți în nahuatl următoarele propoziții:
a. Pisica mea se plimba.
b. Catârului meu îi e foame.
c. Catârul mare a alergat.

(30 puncte)

d. Copilul lui gras se plimbă.
e. Curcanul lor se va plimba.

2. Pe baza datelor de mai sus, explicați cum se marchează relația de posesie, articolul hotărât și
timpul verbelor în nahuatl.
(15 puncte)

Nahuatl din Michoacán este numele unui dialect al limbii nahuatl vorbite în Michoacán (Mexic). Este o limbă utoaztecă.
3
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SUBIECTUL II: NAHUATL DIN MICHOACÁN – FOAIE DE RĂSPUNS

1. Traduceri:
a. Pisica mea se plimba. =
b. Catârului meu îi e foame. =
c. Catârul mare a alergat. =
d. Copilul lui gras se plimbă. =
e. Curcanul lor se va plimba. =

Nehnemiaya notuntʃi.
Mayana nomula.
Molaluk in mula we.
Nehnemia iʃolul tomawak.
Nehnemis impitʃo.

2. Explicații:
A. Relația de posesie se marchează printr-un segment/literă/grup de litere atașat la începutul cuvântului

substantiv, astfel:
„meu”
„lui”
„lor”

no- + cuvântul substantiv
i- + cuvântul substantiv
im- + cuvântul substantiv care începe cu litera „p”;
in- + cuvântul substantiv care începe cu alte litere;

B. Timpul verbelor se marchează pentru persoana a III-a, singular, astfel:
Prezent
verb + terminația -a (dacă verbul se termină în „a”, atunci nu se
mai adaugă nimic);
Trecut: perfect compus verb + terminația -k
Trecut: imperfect
verb + terminația -(a)ya (dacă verbul se termină în „a”, atunci se
adaugă doar -ya);
verb + terminația -s
Viitor
C. Articolul hotărât se marchează prin cuvântul in scris separat, în fața substantivului, atunci când nu se
marchează posesia;
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019
Probă scrisă
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
Secțiunea de PERFORMANȚĂ
17 februarie 2019
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I: AGTA

(45 de puncte)

1. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare traducere corectă (3 p. x 8 = 24 de puncte).
2. Cele 21 de puncte pentru explicații se acordă astfel:
- 8 puncte pentru identificarea mărcii pentru diminutive (ideea de „mic”), în cele două situații: (a)
consoana/litera cu care începe cuvântul + -ala- + cuvânt: wer - walawer; (b) dacă un cuvânt începe
cu „a”, atunci diminutivele se formează cu ala- + semnul Ɂ + cuvânt: assaŋ - alaɁassaŋ;
- 5 puncte pentru identificarea mărcii de plural prin repetarea primei silabe a
cuvântului/substantivului: takki = tak-takki;
- 5 puncte pentru identificarea mărcii pentru „foarte” (repetarea primelor două litere ale
cuvântului/adjectiv/adverb: ad-adanuk);
- 3 puncte pentru organizarea clară, schematică și concisă a rezolvării;
NU se (de)punctează folosirea terminologiei lingvistice.
SUBIECTUL II: NAHUATL DIN MICHOACÁN

(45 de puncte)

1. Se acordă câte 6 puncte pentru fiecare traducere corectă (6 p. x 5 = 30 de puncte).
2. Cele 15 puncte pentru explicații se acordă astfel:
- 4 puncte pentru identificarea mărcilor relației de posesie (1 p. x 4 = 4 puncte);
- 4 puncte pentru identificarea mărcilor de timp (1 p. x 4 = 4 puncte);
- 4 puncte pentru identificarea mărcii pentru articolul hotărât;
- 3 puncte pentru organizarea clară, schematică și concisă a rezolvării;
NU se (de)punctează folosirea terminologiei lingvistice.
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS
Secțiunea de EXERCIȚIU – 17 februarie 2019
Categoria B (clasele a VII-a – a VIII-a)
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I: AGTA1

(45 de puncte)

Se dau următoarele structuri în agta și traducerile lor în limba română:
adadanuk = foarte lung
assaŋ = mic
balabahuy = porcușor
adanuk = lung
balabakbakat = bunicuță
talobag = gândac
bakbakat = bunică
dadakal = foarte mare

ufuffu = coapse
talatalobag = gândăcel
walawer = estuar mic
ŋaŋay = luni2
adaddu = foarte mult
takki = picior
palapirak = bănuț

1. Traduceți următoarele cuvinte în agta:
a. copil
e. porci

b. coapsă
f. foarte bătrân

pirak = ban
alaɁabbiŋ = copilaș
taktakki = picioare
abikan = aproape
alaɁassaŋ = micuț
dana = bătrân
bag = chilot

(16 puncte)
c. foarte aproape
g. chiloțel

d. picioruș
h. multicel

2. Explicați cum se formează diminutivele (ideea de „mic”), pluralul și ideea de „foarte” în agta.
(9 puncte)
3. Ce credeți că înseamnă ŋaŋaŋay?
(3 puncte)
4. Sunt date alte cinci structuri în agta:
ululuda = capetele lor
kahikhiklam = fiecare noapte
arawda = ziua lor
kaɁararaw = fiecare zi
hikhiklam = nopți

(17 puncte)

a. Traduceți în agta structurile de mai jos.
fiecare gândac, noapte mică, fiecare copil, piciorușele lor
b. Cum se marchează în agta cuvântul „fiecare” din română și relația de posesie marcată prin „lor”?

Limba agta se vorbește în regiunea Cagayan, în nordul insulei Luzon, în Filipine. Acest dialect este vorbit de
aproximativ 600 de oameni, fiind pe cale de dispariție.
2 „Lunile anului”
1
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SUBIECTUL I: AGTA – FOAIE DE RĂSPUNS

1. Traduceri:
a. copil = abbiŋ
b. coapsă = uffu
c. foarte aproape = ababikan
d. picioruș = talatakki

e. porci = babahuy
f. foarte bătrân = dadana
g. chiloțel = balabag
h. multicel = alaɁaddu

2. Explicații:

A. Marca pentru diminutive (ideea de „mic”):
- Consoana/Litera cu care începe cuvântul + -ala- + cuvânt: wer - walawer;
- Dacă un cuvânt începe cu „a”, atunci diminutivele se formează cu ala- + semnul Ɂ + cuvânt:
assaŋ - alaɁassaŋ;
B. Marca pentru plural: repetarea primei silabe a cuvântului/substantivului: takki = tak-takki;
C. Marca pentru „foarte” este repetarea primelor două litere ale cuvântului/adjectiv/adverb: ad-adanuk

3. ŋaŋaŋay („multe luni”) = an sau calendar
4. Traduceri:
a. fiecare gândac = katatalobag
fiecare copil =kaɁababbiŋ

noapte mică = halahiklam
piciorușele lor = talataktakkida

b. Ideea de fiecare se formează prin ka- la începutul cuvântului + repetarea primei silabe a
cuvântului (ca forma de plural). Dacă un cuvânt începe cu „a”, atunci între ka- și silaba repetată a
cuvântului se adaugă semnul Ɂ (fenomen care apare și la formarea diminutivelor);
Relația de posesie prin lor se marchează prin -da, la finalul cuvântului.
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SUBIECTUL II: NAHUATL DIN MICHOACÁN3

Se dau următoarele propoziții în limba nahuatl
română:
1. Mayanak impelo we.
2. Mayanaya imula we.
3. Mayanas noʃolul.
4. Mayana in tuntʃi tomawak.
5. Molaluk ituntʃi we.
6. Molaluaya nopelo tomawak.
7. Molalus inʃolul we.
8. Molalua impitʃo.
9. Nehnemik ipitʃo we.
10. Nehnemis in pitʃo tomawak.

(45 puncte)

din regiunea Michoacán și traducerile lor în limba
Câinelui lor mare i-a fost foame.
Catârului lui mare îi era foame
Copilului meu îi va fi foame.
Pisicii grase îi e foame.
Pisica lui mare a alergat.
Câinele meu gras alerga.
Copilul lor mare va alerga.
Curcanul lor aleargă.
Curcanul lui mare s-a plimbat.
Curcanul gras se va plimba.

1. Traduceți în nahuatl următoarele propoziții:
a. Pisica mea se plimba.
b. Catârului meu îi e foame.
c. Catârul mare a alergat.

(15 puncte)

d. Copilul lui gras se plimbă.
e. Curcanul lor se va plimba.

2. Pe baza datelor de mai sus, explicați cum se marchează relația de posesie, articolul hotărât și
timpul verbelor în nahuatl.
(9 puncte)
3. Se dau încă 6 propoziții în nahuatl:
Maltique inʃolulmes. = Copiii lor au făcut baie.
Molaluloaya insiwalmes. = Femeile lor alergau.
Maltik in pelocinde. = Câinele mic a făcut baie.

(12 puncte)
Niʃolul kokoski = Eu sunt un copil bolnav.
Titʃoka = Tu plângi.
Tʃokas noʃolul. = Copilul meu va plânge.

Traduceți următoarele propoziții:
a. Femeile au plâns.
c. Câinii mei bolnavi se plimbau.
b. Pisicuțele lor făceau baie.
d. Eu sunt o femeie grasă.
4. Explicați ce reguli suplimentare se pot deduce pe baza exemplelor de la cerința 3.
(9 puncte)

Nahuatl din Michoacán este numele unui dialect al limbii nahuatl vorbite în Michoacán (Mexic). Este o limbă utoaztecă.
3
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SUBIECTUL II: NAHUATL DIN MICHOACÁN – FOAIE DE RĂSPUNS

1. Traduceri:
a. Pisica mea se plimba. =
b. Catârului meu îi e foame. =
c. Catârul mare a alergat. =
d. Copilul lui gras se plimbă. =
e. Curcanul lor se va plimba. =
2. Explicații:

Nehnemiaya notuntʃi.
Mayana nomula.
Molaluk in mula we.
Nehnemia iʃolul tomawak.
Nehnemis impitʃo.

A. Relația de posesie se marchează printr-un segment/literă/grup de litere atașat la începutul cuvântului

substantiv, astfel:
„meu”
„lui”
„lor”

no- + cuvântul substantiv
i- + cuvântul substantiv
im- + cuvântul substantiv care începe cu litera „p”;
in- + cuvântul substantiv care începe cu alte litere;
B. Timpul verbelor se marchează pentru persoana a III-a, singular, astfel:
Prezent
verb + terminația -a (dacă verbul se termină în „a”, atunci nu se
mai adaugă nimic);
Trecut: perfect compus verb + terminația -k
Trecut: imperfect
verb + terminația -(a)ya (dacă verbul se termină în „a”, atunci se
adaugă doar -ya);
verb + terminația -s
Viitor
C. Articolul hotărât se marchează prin cuvântul in scris separat, în fața substantivului, atunci când nu se
marchează posesia;
3. Traduceri:
a. Femeile au plâns.
b. Pisicuțele lor făceau baie.
c. Câinii mei bolnavi se plimbau.
d. Eu sunt o femeie grasă.
4. Alte observații:

Tʃokaque in siwalmes.
Maltiloaya intuntʃicindemes/intuntʃimescinde.
Nehnemiloaya nopelomes kokoski.
Nisiwal tomawak.

A. Alte mărci de timp la verb (pentru persoana a III-a, plural):

Trecut: perfect compus verb + terminația -que
Trecut: imperfect
verb + terminația -loaya
B. Dacă apare un pronume personal, se marchează prin ni- (pentru eu) și ti- (pentru tu), la începutul
verbului;
C. Diminutivul, ideea de „mic”, se marchează prin -cinde la finalul cuvântului;
D. Pluralul substantivelor se marchează prin -mes, la finalul cuvântului;
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019
Probă scrisă
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
Secțiunea de PERFORMANȚĂ
17 februarie 2019
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I: AGTA

(45 de puncte)

1. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare traducere corectă (2 p. x 8 = 16 puncte).
2. Cele 10 puncte pentru explicații se acordă astfel:
- 4 puncte pentru identificarea mărcii pentru diminutive (ideea de „mic”), în cele două situații: (a)
consoana/litera cu care începe cuvântul + -ala- + cuvânt: wer - walawer; (b) dacă un cuvânt începe
cu „a”, atunci diminutivele se formează cu ala- + semnul Ɂ + cuvânt: assaŋ - alaɁassaŋ;
- 2 puncte pentru identificarea mărcii de plural prin repetarea primei silabe a
cuvântului/substantivului: takki = tak-takki;
- 2 puncte pentru identificarea mărcii pentru „foarte” (repetarea primelor două litere ale
cuvântului/adjectiv/adverb: ad-adanuk);
- 2 puncte pentru organizarea clară, schematică și concisă a rezolvării.
3. Se acordă 2 puncte pentru propunerea unor variante de traducere.
4. Cele 17 puncte se acordă astfel:
a. câte 3 puncte pentru fiecare traducere corectă (3 p. x 4 = 12 puncte)
b. 3 puncte pentru identificarea modului de formare a structurilor cu „fiecare” din română și 2
puncte pentru identificarea mărcii de posesie prin „lor”.
NU se (de)punctează folosirea terminologiei lingvistice.
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SUBIECTUL II: NAHUATL DIN MICHOACÁN

(45 de puncte)

1. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare traducere corectă (3 p. x 5 = 15 puncte).
2. Cele 9 puncte pentru explicații se acordă astfel:
- 3 puncte pentru identificarea mărcilor relației de posesie (0,75p. x 4 = 3 puncte);
- 3 puncte pentru identificarea mărcilor de timp (0,75p. x 4 = 3 puncte);
- 2 punct pentru identificarea mărcii pentru articolul hotărât;
- 1 punct pentru organizarea clară, schematică și concisă a rezolvării.
3. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare traducere corectă (3 p. x 4 = 12 puncte).
4. Cele 9 puncte pentru explicații suplimentare se acordă astfel:
- 2 puncte pentru identificarea mărcilor de timp (perfect compus și imperfect) pentru persoana a IIIa, plural;
- 2 puncte pentru identificarea mărcilor de pronume personal (ni- și ti-) atașate în fața verbului;
- 2 puncte pentru identificarea mărcii pentru diminutiv (-cinde);
- 2 puncte pentru identificarea mărcii de plural la substantive (-mes);
- 1 punct pentru organizarea clară, schematică și concisă a rezolvării.
NU se (de)punctează folosirea terminologiei lingvistice.
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019
Probă scrisă
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS
Secțiunea de PERFORMANȚĂ
17 februarie 2019
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – YOKUTS DE VALE

(30 puncte)

1. Se acordă câte 0,75 p pentru fiecare cuvânt scris corect (0,75 p x 24 = 18 p).
2. Cele 12 p pentru descrierea modului de formare a celor patru forme verbale din limba yokuts se
acordă astfel:
- se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare afix identificat corect: -al, -ol, -it, -ut, -hin, -hun, -k’a, k’o (0,5 p x 8 = 4 p);
- se acordă câte un punct pentru identificarea corectă a celor trei tipuri de rădăcini: CV:C, CVCC,
CVC (1 p x 3 = 3 p);
- se acordă 1 p pentru identificarea epentezei (inserarea unei vocale) în rădăcina de tipul CVCC
(CVCC + Vsufix vs. CVCVaC + Csufix);
- se acordă 1 p pentru obervarea transformării rădăcinii terminate în secvența CV:C (CV:C +
Csufix vs. CVC + Vsufix);
- se acordă 1 p pentru observarea faptului că rădăcina de tipul CVC nu își modifică forma;
- se acordă câte 1 p pentru explicarea fenomenului armoniei vocalice atât în cazul sufixelor, cât și
în cazul epentezei (1 p x 2 = 2 p).
SUBIECTUL al II-lea - MALAIEZĂ

(30 puncte)

1. Se acordă câte 0,5 p pentru fiecare corespondență stabiltă corect (0,5 p x 17 = 8,5 p).
2. Se acordă câte 1 p pentru fiecare cuvânt identificat corect (1 p x 3 = 3 p).
3. Se acordă 1 p pentru traducerea corectă a cuvântului batang (se acceptă mai multe variante
răspuns: băț, creangă, trunchi, tulpină, baston, obiect subțire și lung etc.).
4. Se acordă câte 1 p pentru fiecare traducere corectă (1 p x 4 = 4 p)
5. Se acordă câte 1 p pentru fiecare traducere corectă (1 p x 4 = 4 p)
6. Cele 9,5 p pentru explicații se acordă astfel:
- câte 0,5 p pentru observarea celor două funcții gramaticale a fenomenului de reduplicare: (a)
formarea pluralului și (b) derivarea (0,5 p x 2 = 1 p);
- 0,5 p pentru observarea faptului că substantivele în structurile cu numeral au formă de singular;
- 0,5 p pentru identificarea topicii în structurile cu numeral (sute – zeci – unități – clasificator –
substantive);
- câte 1 p pentru traducerea corectă a următoarelor structuri: ratus, pulus și belas (1 p x 3 = 3 p);
- 0,5 p pentru identificarea elementului se- (unu) care poate fi numeral sau clasificator;
- câte 1 p pentru observarea cuantificatorilor (substantive auxiliare folosite în numărare, dar și ca
substantive de sine stătătoare): orang, ekor, batang, biji și a utilizărilor lor (1 p x 4 = 4 p).
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SUBIECTUL al III-lea - ROTOKAS

(30 puncte)

1. Se acordă câte 1 p pentru fiecare corespondență corectă ( 1 p x 10 = 10 p).
2. Se acordă câte 1,5 p pentru fiecare traducere corectă în rotokas (1,5 p x 5 = 7,5 p).
3. Se acordă câte 1 p pentru fiecare traducere corectă în limba română (1 p x 4 = 4 p).
4. Cele 8,5 p pentru explicații se acordă astfel:
- câte 0,5 p pentru identificarea corectă a mărcilor de subiect -ra- (1 sg.), -ro- (3 sg.) și -ve- (1 pl.)
(0,5 x 3 = 1,5 p);
- câte 0,5 p pentru observarea mărcilor de timp: -a (trecut îndepărtat) și -o (trecut apropiat) (0,5 p x
2 = 1 p);
- 1 p pentru observarea mărcii de aspect progresiv (imperfect) -pa-;
- câte 0,5 pentru identificarea mărcii -ep- pentru verb intranzitiv (fără obiect) și a mărcii -v- pentru
verb tranzitiv (cu obiect) (0,5 p x 2 = 1 p);
- 1 p pentru identificarea mărcii ora- pentru reciprocitate sau reflexivitate;
- 1 p pentru observarea inserției vocalei i între două vocale de același fel (ve + epa = veiepa);
- 1 p pentru identificarea și explicarea mărcii de finalitatea -viro- care implică ideea de „a face o
acțiune până la capăt, complet, de tot”;
- 1 p pentru topică și segmentarea corectă a structurilor din enunț.
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019
Probă scrisă
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS
Secțiunea de PERFORMANȚĂ
17 februarie 2019
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – YOKUTS DE VALE1

(30 puncte)

Se dă următorul tabel care cuprinde patru forme verbale specifice limbii yokuts de vale:
dubitativ
do:sol
(3)
yawa:lal
logwol
wo:nol
xatal
(6)
(9)
Ɂugnal
(12)
(15)
(17)
(20)
me:k’al

diateza pasivă
(1)
dubut
yawa:lit
logwit
wo:nit
xatit
(7)
Ɂopo:tit
(10)
(13)
lihmit
luk’lut
k’oɁit
(22)

non-viitor
doshin
dubhun
yawalhin
logiwhin
wonhin
xathin
(8)
Ɂopothin
Ɂugunhun
(14)
lihimhin
(18)
(21)
(23)

1. Completați spațiile (1) – (24).

imperativ
(2)
dubk’a
yawalk’a
logiwk’a
(4)
(5)
t’oyixk’a
Ɂopotk’o
(11)
Ɂilikk’a
(16)
(19)
k’oɁk’o
(24)

traducere
a raporta
a dirija
a urmări
a pulveriza
a ascunde
a mânca
a trata
a se ridica din pat
a bea
a cânta
a alerga
a îngropa
a arunca
a înghiți
(18 puncte)

2. Precizați succint modul de formare a celor patru forme verbale în limba yokuts de vale.
(12 puncte)
NOTE: k’, t’, x, y, Ɂ sunt consoane specifice limbii yokuts de vale. Semnul (:) marchează lungirea
vocalei.

Limba yokuts de vale face parte din familia limbilor yokutsene, aflate pe cale de dispariție, având un număr
redus de vorbitori în zona centrală și de nord a Californiei și în valea San Joaquin.
1
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SUBIECTUL I – YOKUTS DE VALE – FOAIE DE RĂSPUNS
1.
(1)

do:sit

(2)

dosk’o

(3)

dubal

(4)

wonk’o

(5)

xatk’a

(6)

t’oyxol

(7)

t’oyxit

(8)

t’oyixhin

(9)

Ɂopo:tol

(10)

Ɂugnut

(11)

Ɂugunk’a

(12)

Ɂilkal

(13)

Ɂilkit

(14)

Ɂilikhin

(15)

lihmal

(16)

lihimk’a

(17)

luk’lal

(18)

luk’ulhun

(19)

luk’ulk’a

(20)

k’oɁol

(21)

k’oɁhin

(22)

me:k’it

(23)

mek’hin

(24)

mek’k’a

2.

A. Cele patru forme verbale sunt marcate prin sufixe specifice:

 dubitativ → -al/-ol; -ol se adaugă atunci când vocala precedentă din rădăcina verbului
este „o” → armonie vocalică, iar -al dacă vocala precedentă este oricare altă vocală;
 diateza pasivă → -it/-ut; -ut se adaugă dacă vocala precedentă din rădăcina verbului
este „u”, iar -it dacă vocala precedentă din rădăcina verbului este oricare altă vocală;
 non-viitor → -hin/-hun; -hun se adaugă dacă vocala precedentă din rădăcina verbului
este „u”, iar -hin dacă vocala precedentă din rădăcina verbului este oricare altă vocală;
 imperativ → -k’a/-k’o; -k’o se adaugă dacă vocala precedentă din rădăcina verbului este
„o”, iar -k’a se adaugă dacă vocala din rădăcina verbului este oricare altă vocală;

B. Rădăcina verbală suferă modificări în funcție de primul sunet al sufixului adăugat, astfel:
 epenteză (inserarea unei vocale) în cazul rădăcinii de forma CVCC
o CVCC → dacă sufixul începe cu o vocală
o CVCVaC → dacă sufixul începe cu o consoană (V = u → Va = u, V ≠ u → Va = i)
 scurtarea vocalei în cazul rădăcinii care se termină cu secvența CV:C (CV:C, CVCV:C)
o CV:C → dacă sufixul începe cu o consoană
o CVC → dacă sufixul începe cu o vocală
 nicio modificare în cazul rădăcinii de forma CVC
C. Fenomenul armoniei vocalice apare atât în cazul sufixelor verbale, cât și în modificarea
rădăcinii prin epenteză, conform observațiilor de mai sus.
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SUBIECTUL al II-lea - MALAIEZĂ2

(30 puncte)

Se dau următoarele construcții nominale în limba malaieză și traducerile lor în limba
română, în ordine aleatorie:
1. biji-biji
2. dua belas orang wanita
3. dua langit
4. dua puluh lima biji epal
5. empat orang
6. empat ratus biji telur
7. enam langit-langit
8. jari
9. Iaki
10. lima puluh ekor
11. pembaris-pembaris
12. sebatang pokok
13. sebelas batang jari-jari
14. seekor ayam
15. seratus orang murid
16. tiga puluh ekor kambing
17. tiga orang laki-laki

A) 1 copac
B) 1 pui
C) 2 ceruri
D) 3 bărbați
E) 4 oameni
F) 6 tavane
G) 11 bare
H) 12 femei
I) 25 de mere
J) 30 de capre
K) 50 de cozi
L) 100 de elevi
M) 400 de ouă
N) deget
O) rigle
P) semințe
Q) soț

1. Stabiliți corespondențele corecte.

(8.5 puncte)

2. La prima vedere, un lingvist a crezut că reduplicarea/repetarea unui cuvânt (de forma cuvântcuvânt) marchează o singură trăsătură lingvistică. Însă, analizând mai atent datele, lingvistul a
găsit 3 cuvinte care i-au demonstrat altceva. Care sunt acelea?
(3
puncte)
3. Ce înseamnă cuvântul batang ?

(1 punct)

4. Știind că anjing = câine și batu = piatră, traduceți în malaieză:
a) 1 piatră
c) 15 câini
b) 4 degete
d) 623 de rigle

(4 puncte)

5. Traduceți în limba română:
a) anjing-anjing
b) lima ratus sebelas biji

(4 puncte)
c) tiga puluh dua orang laki
d) tiga belas biji epal

6. Prezentați succint regulile de formare a construcțiilor nominale de mai sus.

(9.5 puncte)

Limba malaieză face parte din familia limbilor austroneziene și este vorbită de aproximativ 290 milioane de
persoane în Brunei, Indonezia, Malaezia și Singapore.
2
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SUBIECTUL al II-lea – MALAIEZĂ – FOAIE DE RĂSPUNS
1.
1.

P

2.

H

3.

C

4.

I

5.

E

6.

M

7.

F

8.

N

10.

K

11.

O

12.

A

13.

G

14.

B

15.

L

16.

J

17.

D

2.
Cuvânt 1. jari-jari

Cuvânt 2. laki-laki

9.

Q

Cuvânt 3. langit-langit

3.
batang = ideea de obiect lung și subțire; de exemplu: băț, creangă, trunchi, tulpină, baston etc.
4.
a) sebiji batu
c) lima belas ekor anjing

b) empat batang jari
d) enam ratus dua puluh tiga batang pembaris

5.
a) câini
c) 32 de soți

b) 511 semințe
d) 13 mere

6.

A. Reduplicarea/Repetarea are 2 funcții: formarea pluralului și derivare (formarea unor cuvinte
cu sens apropiat, de exemplu: soț/bărbat, cer/tavan, deget/bară);
B. Numerele:
 număr + substantiv → substantivele au formă de singular;
 topica este: sute – zeci – unități – clasificator – substantive;
 ratus = sută; puluh = zece multiplicativ (pentru a forma 10, 20, 30…); belas = zece aditiv
(pentru a forma 11, 12, 13…);
 se- (= 1) este prefix pentru cuvântul următor (numeral sau clasificator);
C. Clasificatorii:
 sunt substantive auxiliare folosite în numărare, dar și substantive de sine stătătoare;
 orang: înseamnă „persoană”; clasificator pentru persoane (bărbat, elev, femeie, soț);
 ekor: înseamnă „coadă”; clasificator pentru animale (capră, câine, pui);
 batang: înseamnă „trunchi”; clasificator pentru obiecte lungi și subțiri (bară, deget,
copac, riglă);
 biji: înseamnă „sămânță”; clasificator pentru obiecte mici și rotunde (măr, ou, piatră);
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SUBIECTUL al III-lea - ROTOKAS3

(30 puncte)

Se dau următoarele propoziții în limba Rotokas și traducerile lor în română în ordine
aleatorie.
1. aloravirovo
2. iparaepa
3. ourovo
4. oraoupaveiepa
5. orareoveiepo
6. reoraepo
7. reoraviroepo
8. rupupaveiepo
9. rururova
10. vikirava

A) eu am mers
B) eu l-am aruncat
C) eu tocmai am vorbit
D) eu tocmai l-am devorat
E) eu tocmai am mărturisit
F) el l-a mutat
G) el tocmai l-a luat
H) noi amândoi tocmai am discutat
I) noi amândoi tocmai înotam
J) noi amândoi ne căsătoream

1. Stabiliți corespondențele corecte, știind că:
oraruruveiepa = noi amândoi ne-am mutat
aloparovo
= el tocmai îl mânca

(10 puncte)

2. Traduceți în rotokas:
a) eu îl devoram
b) el tocmai se căsătorea
c) noi amândoi tocmai am sărit
d) noi amândoi am ajuns
e) noi amândoi l-am mâncat

(7.5 puncte)

3. Traduceți în limba română:
a) rupuraepo
b) ouparava
c) reoparoepa
d) oraruruveviroepa
4. Explicați succint structura
afix/element/segmentfix.

(4 puncte)

propoziției

în

rotokas,

precum

și

semnificația fiecărui
(8.5 puncte)

Limba rotokas face parte din familia limbilor Bougainville de Nord. Este vorbită de aproximativ 4320 de
persoane pe insula Bougainville, la est de Noua Guinee
3
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SUBIECTUL al III-lea – ROTOKAS – FOAIE DE RĂSPUNS
1.
1.

D

2.

A

3.

G

2.
a) aloparavirova
c) oravikiveiepo
e) aloveva
3.
a) eu tocmai am înotat
c) el vorbea

4.

J

5.

H

6.

C

7.

E

8.

I

9.

F

10.

B

b) oraouparoepo
d) ipaveviroepa

b) eu îl luam
d) noi amândoi am emigrat/plecat cu totul

4.
Notație utilizată: X=Verb
A. Topica:
(reflx. „-ora”) + rădăcina verbului + („-pa”) + subiect + (intensitate „-viro” ) + tranzitivitate + timp
B. Afixele sunt:
 -ora → reciprocitate/reflexivitate (ora-X = „a se X”)
o ex.: a muta → a se muta; a lua → a se căsători („a se lua”); a vorbi → a discuta
(„a se vorbi”); a arunca → a sări („a se arunca”);
 -pa- → aspectul progresiv (imperfect)
o ex.: am mâncat → mâncam;
 -viro- → marca de intensitate („a face X până la capăt, complet”)
o ex.: a mânca → a devora („a mânca tot, a mânca intens”); a vorbi → a confesa
(„a spune tot”); a merge → a ajunge („a merge până la capăt, până la destinație”)
 mărcile de subiect:
o pentru persoana I, sg., -rao pentru persoana a III-a, sg., -roo pentru persoana I,dual, -ve-;
 marca pentru verb intranzitiv (= fără obiect direct): -ep-; marca pentru verb tranzitiv (= cu
obiect direct): -v-;
 mărcile de timp:
o trecut îndepărtat → -a (X-a = am X)
o trecut apropiat → -o (X-o = tocmai am X).
C. Schimbări fonetice:
 se inserează „i” între două vocale de același fel (ve+epa=veiepa)
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