DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
Etapa judeţeană, 12 decembrie 2015
SECȚIUNEA DE ANTRENAMENT
– clasa a V-a Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 3 ore.
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)
Ssst! ... Măicuţa gerului,
Cu mânuţa îngheţată,
Bate-n poarta cerului
Şi întreabă supărată:
- Unde-s stelele de sus?
- Iaca, nu-s!
Vântul rău le-a scuturat
Şi le-mprăştie prin sat.
Uite una: s-a desprins
Dintr-o margine de nor
Şi coboară-ncetişor ...
- Oare-a nins?
E un fulg şi-i cel dintâi
Şi aduce-n vânt ninsoare
Drumuri albe peste văi,
Râs curat în ochii tăi,
Sănioare,
Zurgălăi ...
(Otilia Cazimir - Ninge)
1. Menţionează o trăsătură comună, din punct de vedere fonetic, a cuvintelor din lista următoare: măicuţa,
gerului, coboară, dintâi, iaca. ……………………………………………………………………..5 puncte
2. Alcătuieşte cinci cuvinte bisilabice sau trisilabice combinând doar silabe din cuvinte diferite, din lista
următoare: cerului, supărată, margine, una, sănioare…………………………................................5 puncte
3. Scrie cinci cuvinte pe care le poţi „decupa” din interiorul cuvintelor din prima şi ultima strofă....5 puncte
II. MATEMATICĂ – 15 puncte
1.
Un grup de prieteni este format din 40 de băieţi şi fete, n băieţi şi m fete. Pentru a se întâlni, băieţii
trimit invitaţii fetelor astfel: primul băiat trimite invitaţia unei fete, al doilea băiat trimite invitaţii la 4 fete, al
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treilea băiat trimite invitaţii la 7 fete, …., al n-lea băiat trimite invitaţii la 3n-2 fete, toate fetele din grup au
primit invitaţie şi nicio fată nu a primit mai mult de o invitaţie. Câte fete şi câţi băieţi sunt în grup?
III. LINGVISTICA (60 de puncte)
a. Relații semantice

(30 de puncte)

Se dau următoarele substantive compuse și sintagme, incluse în următorul tabel:
cal-de-mare

casă de lemn

vacanță de vară

vin de butoi

creier de găină

1. Includeți în tabel următoarele substantive compuse și sintagme:
apă de izvor, buhai-de-baltă, cireșe de mai, dihor de stepă, drum-de-fier, dulceață de vișine, hoț de buzunare,
labă de urs, mână de copil, untdelemn
(10 puncte)
2. Explicați cum ați procedat.

(10 puncte)

3. Propuneți două substantive compuse sau sintagme care să se încadreze în aceeași categorie cu rochie de
petrecere.
(10 puncte)
b. Accentul în limba latină

(30 de puncte)

Se dau următoarele cuvinte în limba latină, cu accentul marcat prin subliniere: fortūna, orchēstra, pecūnia,
rudīmentum, vēstīgium, vidēre.
O linie orizontală deasupra unei vocale înseamnă că acea vocală este lungă, adică are o durată de rostire mai
mare.
Cerințe:
1. Puneți corect accentul în următoarele cuvinte din latină:
amāmus, argūmentum, cōnfōrmō, magistrārum, postpōnō, prōvocō, servāre, Sōcrates, solitūdo, superior
(20 de puncte)
2. Explicați cum ați rezolvat, extrăgând regulile de accentuare a cuvintelor.
(10 puncte)
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DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
Etapa judeţeană, 12 decembrie 2015
SECȚIUNEA DE ANTRENAMENT
– clasa a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 3 ore.
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)
Ea e ruda săracă a soarelui,
a fericirii
o zbatere în capăt de nadă
Toți o privesc,
fiecare vede cât poate,
dar nimeni nu ajunge s-o vadă…
Ea e de dar ca lumina,
un șiș curgător în toate-mplântat
aurindu-le numai pricina
pentru care s-au năruit,
s-au inventat
Ea dezvăluie acoperind
praguri,ferestre și porți
și clădește ca să dărâme
Ea se măsoară doar în fărâme
ca fericirea
pe care altfel n-ai putea s-o suporți.
(Passionaria Stoicescu – Poezia)
1. Scrie cinci cuvinte existente în limba română, combinând toate vocalele şi consoanele din următoarele
cuvinte selectate din text: ruda, dar, doar, ca, care…………………………………........................... 5 puncte
2. Alcătuieşte un singur enunţ în care să foloseşti cinci dintre următoarele cuvintele selectate din text: ruda,
lumina, doar, vede, toţi, capăt, porţi, nimeni, numai, altfel, păstrându-le forma dată. .....................5 puncte
3. Selectează, din textul poeziei, 2 verbe care să conţină în interior câte o secvenţă care să poată fi transcrisă
ca şi cum ar fi un substantiv şi 3 substantive care să conţină în interior câte o secvenţă care să poată fi
transcrisă ca şi cum ar fi un pronume personal alcătuit din cel puţin două litere……….............…5 puncte
II. MATEMATICĂ (15 puncte)
De-a lungul unui drum rectiliniu se instalează stâlpi de telegraf: S0, S1, S2, …., Sn, astfel încât: S0S1=1
metru, S1S2=2 metri, Sn-1Sn=n metri.
a) Aflaţi distanţa dintre stâlpii S45 şi S99.
b) Aflaţi distanţa dintre primul stâlp şi mijlocul distanţei dintre al 46-lea stâlp şi al 100-lea stâlp.
1

III. LINGVISTICA – 60 de puncte
a. Relații semantice

(30 de puncte)

Se dau următoarele substantive compuse și sintagme, incluse în următorul tabel:
cal-de-mare

casă de lemn

vacanță de vară

vin de butoi

creier de găină

1. Includeți în tabel următoarele substantive compuse și sintagme:
apă de izvor, buhai-de-baltă, cireșe de mai, dihor de stepă, drum-de-fier, dulceață de vișine,
hoț de buzunare, labă de urs, mână de copil, untdelemn
(10 puncte)
2. Explicați cum ați procedat.

(10 puncte)

3. Propuneți două substantive compuse sau sintagme care să se încadreze în aceeași categorie cu rochie de
petrecere.
(10 puncte)
b. Accentul în limba latină

(30 de puncte)

Se dau următoarele cuvinte în limba latină, cu accentul marcat prin subliniere: fortūna, orchēstra, pecūnia,
rudīmentum, vēstīgium, vidēre.
O linie orizontală deasupra unei vocale înseamnă că acea vocală este lungă, adică are o durată de rostire mai
mare.
Cerințe:
1. Puneți corect accentul în următoarele cuvinte din latină:
amāmus, argūmentum, cōnfōrmō, magistrārum, postpōnō, prōvocō, servāre, Sōcrates, solitūdo, superior
(20 de puncte)
2. Explicați cum ați rezolvat, extrăgând regulile de accentuare a cuvintelor. (10 puncte)
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DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
Etapa judeţeană, 12 decembrie 2015
SECȚIUNEA DE EXERCIȚIU – clasele a VII-a şi a VIII-a
SUBIECTUL 1: Lau1
(30 de puncte)
Se dau următoarele cuvinte și sintagme în limba lau și corespondentele lor din română:
limagu = mâna mea
baelagu = cuvântul meu
maagu = ochiul meu
burigu = (în) spatele meu
maa nau2 = tatăl meu
sasigu = fratele meu
maela = moarte
mwela = copil
maelana = moartea sa
mwela nia = copilul său
1. Traduceți în lau: (a) mâna sa, (b) ochiul său, (c) tatăl său, (d) copilul meu.

(12 puncte)

2. Explicați cum ați rezolvat.

(10 puncte)

3. Cum s-ar mai putea reda în română sasigu? Comparați forma sasigu cu cele două corespondente
românești.
(8 puncte)
SUBIECTUL 2: Solresol3
(30 de puncte)
Se dau următoarele propoziţii în solresol şi traducerile lor în limba română:
1. La ladore misol do domiremi redo faresimi laredosol.
Profesorul bun nu vede pisica mea albă.
2. Remii residosi rere domiresi resóól ladore.
Mama ta a auzit profesoarele noastre.
3. La ladomi lasolremi laredola solla la dolasolla misol fasi.
Elevul mare cumpără tot timpul tortul cel mai bun.
4. Refá resimire mimi domiremi la faresire fasi miresolla.
Fraţii lor vor vedea câinele foarte mic.
5. La resimiree dosolsolfa fasi do rere ladorela la refaredo fasi resolsolfa.
Sora cea mai slabă nu a vândut dulapul foarte vechi.
1. Traduceţi în solresol:
a. Profesoarele voastre au cumpărat torturile.
b. Profesorii răi nu văd dulapurile noastre noi.
c. Fratele foarte gras nu va auzi pisicile lor cele mai negre.

(6 puncte)

Lau este o limbă austroneziană, vorbită în Insulele Solomon.
Acelaşi cuvânt înseamnă și „ochi”, și „tată”.
3
Limba solresol este o limbă artificială, construită de François Sudre pentru a face comunicarea internaţională mai uşoară.
1
2

1

2. Traduceţi în română:
a. La ladomii domiresi la faresimí
b. La resimiréé fasolsoldo laredola redó refaredo
c. Resí faresire soldorela do mimi domiremi lasol la faresimi miresolla fasi.
(6 puncte)
3. Explicaţi cum aţi rezolvat!
(18 puncte)

SUBIECTUL 3: Hidrocarburi
(30 de puncte)
Se dau structurile a zece hidrocarburi și denumirile lor în ordine aleatorie:

a. butan
b. 2-butenă
c. 2,3-dimetilhexan
d. 2,2-dimetil-3-pentină
e. etan
f. 2-etil-5-metilhexa-1,5-dien-3-ină
g. 3-etilpentan
h. 4-etil-2,2,4-trimetilheptan
i. 2-metilpenta-1,4-dienă
j. 4-propilhepta-3-en-1,5-diină
1. Faceți corespondențele corecte între structurile hidrocarburilor și denumirile lor.
(10 puncte)
2. Scrieți structurile următoarelor hidrocarburi:
a. propan
b. 4-butilhepta-1,3-dien-5-ină
3. Denumiți următoarele hidrocarburi:

(4 puncte)

(6 puncte)
(10 puncte)

4. Explicați cum ați rezolvat!
Din oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
Timp de lucru: 3 ore
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DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
Etapa judeţeană, 12 decembrie 2015
SECȚIUNEA DE PERFORMANȚĂ
– clasele a IX-a - a XII-a SUBIECTUL 1: Tepehuan1
(30 de puncte)
Se dau următoarele substantive, la singular şi plural, din limba tepehuan şi traducerile lor în limba română:
Singular
Plural
Traducere
toši
.....................
iepure
.....................
bărbat
kʌkʌli
obai
obai
străin
uši
.....................
copac
mara
mamara
fiu
.....................
vopoita
mătuşă
aduñi
aaduñi
prieten
uyi
uxuyi
săgeată
vavoi
.....................
stâncă
tova
.....................
curcan
adatomali
.....................
specii de păsări
.....................
oxoyi
ac
sukuli
.....................
frate mai mic
şobolan
dʌgi
dʌdʌgi
vuxi
vupuxi
ochi
.....................
axayi
borcan cu apă
1. Completaţi spaţiile libere!
(10 puncte)
2. Scrieţi forma de plural a următoarelor substantive: šiʌgi, aaši, abuna, vama, iyi. (5 puncte)
3. Explicaţi cum aţi rezolvat!
(15 puncte)
Notă: aa – reprezintă o vocală lungă.

SUBIECTUL 2: Nenents2
(30 de puncte)
Se dau următoarele structuri în limba nenets și traducerile lor în limba română în ordine aleatorie:
sar’o, yal’a, xayer, xa’masi, yal’a tarp, xə’, sar’olank yal’a, xayerlank yal’a, sar’o səwkocya, səwkocya,
wəba, wəba’ xa’m, xəxə’ sar’o, xəxə’ ty’, tarpa’si, ty’, sar’omsi

1
2

Tepehuan este o limbă care face parte din familia de limbi uto-aztece şi este vorbită în nordul Mexicului.
Nenets este o limbă uralică vorbită în nord-vestul Rusiei de aproximativ 40 000 de mii de oameni.

1

soare, foc, ploaie, frunze, a apărea, zi/lumină, zi însorită, zi ploioasă, picătură, furtună, zori, a ploua, a cădea,
toamnă, fulger, tunet, picătură de ploaie
1. Găsiți corespondențele corecte.

(17 puncte)

2. a. Propuneți o traducere în limba română pentru cuvântul yal’a pad , știind că pada’si înseamnă a
dispărea.
b. În limba nenets s’iyq înseamnă șapte. Care este echivalentul pentru săptămână? (3 puncte)
3. Explicați cum ați rezolvat.

(10 puncte)

SUBIECTUL 3: Kalagan3
(30 de puncte)
Se dau următoarele propoziţii în kalagan şi traducerile lor în limba română, în ordine aleatorie:
1. Labetan na eseg ya umay sa iduˀ.
2. Kamangen na iduˀ ya kauy adti umay.
3. Miglabet ya eseg sa kudaˀ na kauy.
4. Piglabet na bubay ya kauy sa iduˀ adti umay.
5. Paglugpat na bubay ya kauy sa beˀen.
6. Magdala ya kudaˀ sa eseg.
7. Piglugpat na eseg ya kauy sa iduˀ.
8. Maglugpat ya iduˀ sa kauy.
9. Dalaˀan na eseg ya beˀen sa umay
10. Lugpatan na kudaˀ ya beˀen.
11. Lugpatan na kudaˀ ya umay sa kauy.
12. Lugpaten na iduˀ ya kudaˀ.
13. Pigdala na kudaˀ ya beˀen sa umay adti eseg.
14. Piglugpat na iduˀ ya kauy sa kudaˀ.
15. Magkamang ya bubay sa umay adti beˀen.
a. Calul, el va căra omul.
b. Calul a cărat cu coşul orezul spre bărbat.
c. Bărbatul a sărit cu băţul peste câine.
d. Câinele, el va sări peste lemn.
e. Femeia a bătut cu băţul câinele în câmpul de orez.
f. Bărbatul va căra spre coş orezul.
g. Câinele va sări peste cal.
h. Calul a sărit în coş.
i. Bărbatul, el a bătut calul cu băţul.
j. Femeia va sări cu băţul peste coş.
k. Bărbatul va bate în câmpul de orez câinele.
l. Calul va sări în câmpul de orez peste lemn.
m. Câinele va aduna băţul în câmpul de orez.
n. Femeia, ea va aduna orezul în coş.
o. Câinele a sărit cu băţul peste cal.
Notă: În propoziţiile din limba română sunt marcate prin bold structurile care reprezintă constituenți
topicalizați, adică informaţia cea mai relevantă/importantă în enunț din punct de vedere informațional.
3

Kalagan face parte din familia de limbi austroneziene şi este vorbită în regiunea Mindanao, în Filipine.
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1. Faceţi corespondenţele corecte!
2. Traduceţi în kalagan:
Bărbatul, el va căra.
Femeia va căra cu coşul orezul spre bărbat.
Femeia va căra câinele spre bărbat.
Calul a adunat orezul.
Câinele a bătut în coş calul.

(12 puncte)

(7,5 puncte)
(10,5 puncte)

3. Explicaţi cum aţi rezolvat!
Din oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
Timp de lucru: 3 ore

3

