DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE ANTRENAMENT
+ POEZIE
Etapa judeţeană – 23 noiembrie 2013
Clasa a V – a

I. Limba română (15 puncte):
Se dă textul:

Ala, bala, alandala,
o pădure cu rădăcinile-n sus,
un val cu gura deschisă,
un nasture înaripat,
un pitic mâncat de-o alună
- şi o portocală.
Un drum răsucit de trei ori
Şi, la capătul lui,
un ou de zahăr
în care locuieşte o bufniţă de catifea,
un ţânţar de aur
- şi o portocală.
Un şarpe de miere,
o cheie de pâslă,
stele amorţite
una câte una
- Şi o portocală
aruncată-n noapte goală.
Luna.
(Nina Cassian, Jocul cu portocala )
Cerinţe:
1. Transcrie, din textul poeziei, două cuvinte care, citite atât de la dreapta la stânga, cât şi
de la stânga la dreapta, au acelaşi sens şi alte 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 în interior câte o secvenţă care să poată fi
transcrisă ca şi cum ar fi cuvânt de sine stătător .......................................……...............5 p.
3. Scrie cinci cuvinte pe care le poţi “decupa” din interiorul cuvintelor din şirul: portocală,
înaripat, gura ................................................................................................................... 5 p.
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II. Matematică (15 puncte):
15  18  21  24  27  30  33  36  39  42 faţă de suma
12  15  18  21  24  27  30  33  36  39 ?...................................................................... 5 p.

1. Cu cât este mai mare suma

2. 30 de elevi participă la un concurs unde au de rezolvat fiecare aceleaşi 4 probleme. Dacă
prima problemă este rezolvată de 25 dintre elevi, a doua problemă este rezolvată de 24 de
elevi, a treia problemă este rezolvată de 23 de elevi iar a patra problemă este rezolvată de
22 de elevi, argumentează faptul că există cel puţin 4 elevi care au rezolvat toate
problemele
..........................................................................................................................................5 p.
3. Într-o sală de spectacole, elevii unei clase se aşază toţi într-un rând de scaune. Marius
remarcă faptul că la stânga sa se află de 3 ori mai mulţi colegi decât cei aşezaţi la dreapta
sa, iar Nadia remarcă faptul că la dreapta sa se află de 4 ori mai mulţi colegi decât la stânga
sa. Ştiind că numărul de elevi ai clasei nu este mai mare decât 30, să se determine câţi elevi
sunt aşezaţi între Marius şi Nadia..................................................................................... 5 p.
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III. Lingvistică (60 de puncte):
1. Toate cuvintele din seria: cojoc, cazac, capac, radar, rotor, rotitor au o trăsătură comună care ţine
de forma lor. Demonstrează această trăsătură ................................................................................ 30 p.
2. ARBORELE GENEALOGIC. Fiecare familie are strămoşi (străbunici, bunici etc.) şi urmaşi (fii,
nepoţi etc.). Schema familiei are aspectul unui arbore şi poartă numele de arbore genealogic,
exprimând ramificaţiile de rudenie din cadrul acesteia ………...................................................... 30 p.
Se dă următoarea coloană cuprinzând nume de bărbaţi dintr-o familie din Rusia. A.N. Petrov

B.M. Petrov
G.K. Petrov
K.M. Petrov
K.T. Petrov
M.M. Petrov
M.N. Petrov
N.M. Petrov
N.K. Petrov
N.T. Petrov
T.M. Petrov
Ca şi în limba română, în exemplul dat, prima iniţială este prima literă a prenumelui. Se ştie că
iniţiala din mijloc este prima literă a prenumelui tatălui. De exemplu, în limba română, în exemplul:
Ionel M. Popescu, M. este iniţiala prenumelui tatălui acelui membru al familiei al cărui prenume este
Ionel.
Construieşte arborele genealogic al familiei Petrov, ştiind faptul că: străbunicul are patru nepoţi şi copiii
străbunicului au câte doi nepoţi fiecare.
*(subiect şi barem propus de grupul de lucru)

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu
Total: 100 de puncte
Timp de lucru: 3 ore
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I. Limba română (15 puncte):
1. Exemple de răspuns: două cuvinte care, citite atât de la dreapta la stânga, cât şi de la
stânga la dreapta, au acelaşi sens: ala – ala; sus – sus etc.; trei cuvinte care, citite de la
dreapta la stânga să aibă un sens, iar citite de la stânga la dreapta să aibă alt sens: un –
nu; la – al; luna – anul ................................…. ..................................................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: capătul (cap); trei (ei); care
(are); miere (mie); goală (oală).....................................……................................1x5= 5 p.
3. Exemple de răspuns: portocală (port; cală), înaripat (aripa; pat), gura (ura)
.................................................................................................................................1x5=5 p.

II. Matematică (15 puncte):
1. Cu cât este mai mare suma 15  18  21  24  27  30  33  36  39  42 faţă de suma
12  15  18  21  24  27  30  33  36  39 ?.....................................................................5 p.
Rezolvare şi barem orientativ:
Prima sumă are în plus faţă de a doua sumă numărul 42____________________ 1 p.
A doua sumă are în plus faţă de prima sumă numărul 12____________________1 p.
Rezultă că prima sumă este mai mare decât a doua cu 42-12=30 _____________3 p.
2. 30 de elevi participă la un concurs unde au de rezolvat fiecare aceleaşi 4 probleme.
Dacă prima problemă este rezolvată de 25 dintre elevi, a doua problemă este rezolvată de
24 de elevi, a treia problemă este rezolvată de 23 de elevi iar a patra problemă este
rezolvată de 22 de elevi, argumentaţi faptul că există cel puţin 4 elevi care au rezolvat
toate problemele............................................................................................................. 5 p.
Rezolvare şi barem orientativ:
5 elevi nu au rezolvat prima problemă, 6 elevi nu au rezolvat a doua problemă, 7 elevi nu
au rezolvat a treia problemă şi 8 elevi nu au rezolvat a patra
problemă________________________________________________________3 p.
Cum suma 5  6  7  8  26  30 , rezultă că cel puţin 30  26  4 elevi au rezolvat toate
problemele______________________________ ________________________2 p.

1

3. Într-o sală de spectoacole, elevii unei clase se aşază toţi într-un rând de scaune. Marius
remarcă faptul că la stânga sa se află de 3 ori mai mulţi colegi decât cei aşezaţi la dreapta
sa, iar Nadia remarcă faptul că la dreapta sa se află de 4 ori mai mulţi colegi decât la
stânga sa. Ştiind că numărul de elevi ai clasei nu este mai mare decât 30, să se determine
câţi elevi sunt aşezaţi între Marius şi Nadia....................................................................5 p.
Rezolvare şi barem orientativ:
Notăm cu S numărul total de elevi, S  30 .
Dacă notăm cu m numărul de elevi aşezaţi la dreapta lui Marius, rezultă că S  4m  1 .
Dacă notăm cu n numărul de elevi aşezaţi la stânga Nadiei, rezultă că S  5n  1 …… 2 p.
Rezultă S  1  4  m  5  n , deci numărul S  1 este atât multiplu de 4 cât şi multiplu de 5.
Singurul număr care îndeplineşte condiţiile este 20.
Rezultă că numărul elevilor este S  21 ._______________________________ 2 p.
Rezultă, de asemenea, că la dreapta lui Marius sunt 5 elevi iar la stânga Nadiei sunt 4
elevi, între ei aşezându-se 21  4  5  2  10 elevi._______________________ 1 p.
Observaţie: pe rândul respectiv, Nadia este aşezată la stânga lui Marius, soluţia
anterioară fiind singura care îndeplineşte condiţiile problemei.

III. Lingvistică (60 de puncte):
1. Toate cuvintele din seria dată se pot citi atât de la dreapta la stânga, cât şi de la stânga
la dreapta: cojoc – cojoc; cazac – cazac; copac – copac; radar – radar; rotor - rotor;
rotisor – rotisor............................................................................................6x5 p.= 30 p.
2.

 Pentru început, se construieşte schema arborelui genealogic conform datelor din
cerinţă. Dacă străbunicul are patru nepoţi, iar copiii străbunicului au câte doi
nepoţi fiecare, rezultă că străbunicul are doi copii care la rândul lor au câte doi
copii. Pentru că familia Petrov are numai 11 membri, înseamnă fie că toţi nepoţii
2

străbunicului au câte un fiu fiecare, fie că doar doi dintre nepoţi au câte doi fii,
ceea ce înseamnă că nu toţi nepoţii sunt taţi.
 Grupăm numele după iniţiala a doua, adică după prenumele tatălui:
A.N. Petrov
M.N. Petrov







G.K. Petrov
N.K. Petrov

K.T. Petrov
N.T. Petrov

B.M. Petrov
K.M. Petrov
M.M. Petrov
N.M. Petrov
T.M. Petrov
De aici se poate deduce că A.N. e fratele lui M.N., G.K. e frate cu N.K., iar K.T. e
fratele lui N.T.
Se observă că e un singur nume în care prima iniţială e T.: T.M. Deci T.M. este
tatăl lui K.T şi al lui N.T.
Apoi, observăm că sunt cinci nume care conţin iniţiala M. Observăm iniţiala N.
din acest grup, pe care o putem combina astfel: N.M. are doi copii A.N. și M.N.
Dacă am descoperit că T.M are doi copii şi N.M. are doi copii, atunci tatăl lui
T.M şi al lui N.M. trebuie să aibă iniţiala M. Singurul nume cu iniţiala M. este
M.M. Petrov.
Se va observa la sfârşit faptul că A.N. și N.T. nu sunt taţi şi că M.N. are doi copii,
iar K.T. are doi copii.
*(subiect şi barem propus de grupul de lucru)

3

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE ANTRENAMENT
+ POEZIE
Etapa judeţeană – 23 noiembrie 2013
Clasa a VI – a

I. Limba română (15 puncte):
Se dă textul:

Prieten la toartă c-un crin
Umblam prin bogate ținuturi;
Pitacii în pungă puțini,
Dar inima plină de fluturi!
La câte un han mai adânc
Ne-opream: el să beie o rază,
Spirtoasă de după amiază,
Eu roua din blid s-o mănânc.
Apoi o porneam iar la drum,
cu vântul roșindu-ne fața,
Și-adesea nici nu știam cum
Pe câmp ne-apuca dimineața.
Mergând și mergând în pas lin,
Și-abia respirând, oh, abia,
Ci de la o vreme-acel crin
În urmă mereu rămânea...
(Emil Brumaru, Poveste fără sfârșit )
Dicţionar:
Pitaci – bani
Să beie – să bea
Blid – vas, farfurie

Cerinţe:
1. Transcrie, din textul poeziei, un cuvânt care, scris de la sfârşit la început, cu literă
inițială mare, să devină substantiv propriu (denumire geografică) și patru cuvinte
monosilabice care, citite de la sfârșit, capătă alt sens ...................................................... 5 p.
2. Selectează din textul poeziei cinci cuvinte care să conţină în interior câte o secvenţă care
să poată fi transcrisă ca şi cum ar fi cuvânt de sine stătător ............................................ 5 p.
3. Scrie zece cuvinte pe care le poţi “decupa” din interiorul cuvintelor din şirul: umblam,
prieten, adesea, porneam, ştiam.................................................................................... 5 p.
1
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II. Matematică (15 puncte):
Pentru oricare a, b şi c numere naturale, a  b  c , se consideră expresiile de
forma E  3a  3b  3c , F  4a  4b  4c şi G  6a  6b  6c .
Cerinţe:

a) Arată că pentru a  0, b  1 şi c  2 calculul G  F  E are ca rezultat un
pătrat perfect.
b) Care dintre expresiile E, F sau G poate avea ca rezultat numărul 2304?
Precizează în condiţiile date valorile corespunzătoare lui a, b şi c .
c) Demonstrează că printre numerele de forma E se află o infinitate de
pătrate perfecte.
d) Demonstrează că printre numerele de forma F se află o infinitate de
pătrate perfecte.
e) Demonstrează că printre numerele G nu se află niciun pătrat perfect.
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III. Lingvistică (60 de puncte):
1. Toate cuvintele din seria: cojoc, cazac, capac, radar, rotor, rotitor au o trăsătură comună care ţine
de forma lor. Explică în ce constă această trăsătură ……………………………………………. 30 p.
2. LIMBA LUWIANĂ. În secolul XX, arheologii au colectat o cantitate mare de inscripţii presupuse a fi
în limba luwiană. Aceste scrieri au rămas indescifrabile până când un cercetător a descoperit că multe
dintre cuvintele din inscripţii erau nume de regiuni, de oraşe sau de regi. Descoperind acest lucru,
cercetătorii au reuşit să dezlege misterul acestui sistem de scriere antic.
Inscripţiile de mai jos corespund unor nume de regiuni scrise în limba luwiană: Khamatu, Palaa,
Kurkuma, Tuvarnava şi unor nume de regi: Varpalava, Tarkumuva:…...................................... 30 p.

a. Potriveşte fiecare inscripţie cu numele pe care îl reprezintă, ştiind că:
 ultimul semn de la numele din dreptul cifrei 1 înseamnă Rege
 primul semn de la numele din dreptul cifrei 3 înseamnă -tu(16 p.)
b. Transformă următoarele nume de regiuni şi regi în inscripţii (folosind sistemul de scriere luwian):
Regele Parta –
Regiunea Tarmu –
Regiunea Tuva –
Regiunea Narva –
(8 p.)
c. Explică, pe scurt, cum ai judecat. (6 p.)
Notă: se acordă 10 puncte din oficiu
Total: 100 de puncte
Timp de lucru: 3 ore
*(subiect şi barem propus de grupul de lucru)
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I. Limba română (15 puncte):
1. Exemple de răspuns: un cuvânt care, scris cu literă inițială mare, să devină substantiv
propriu (denumire geografică) – lin - Nil (numele unui fluviu din Egipt) și patru cuvinte
monosilabice care, citite de la sfârșit, capătă alt sens: la – al; el – le; un – nu; dar – rad
......................................…....................................................................................1p.x5=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: plină – lină; toartă – artă; crin
– in; pungă – ungă/ pun; puţini - ţin .......................................……..................1px5=5 p.
3. Exemple de răspuns: umblam – blam/am, prieten – ten/ie, adesea – des/ ea/ de,
porneam – ne/neam/am, ştiam – ia/am..........................................................0,5px10=5 p.

II. Matematică (15 puncte):
a) Obţinem: E  30  31  32  1  3  9  13 , F  40  41  42  1  4  16  21 şi
G  60  61  62  1  6  36  43 .....................................................................................2 p.
G  F  E  9  32 ................................................................................................1 p.
b) Numărul E este întotdeauna impar, deci nu poate da rezultatul pentru niciun set de
valori corespunzătoare lui a, b şi c ................................................................................1 p.
Descompunerea numărului 2304 în factori primi este: 2304  28  32 .
Dacă F ar îndeplini condiţia, ar trebui ca a  4 , de unde se obţine 1  4b4  4c4  9 .
Convine doar cazul b  c  5 .........................................................................................1 p.
Dacă G ar îndeplini condiţia, ar trebui ca a  2 , de unde se obţine 1  6b2  6c2  64 ,
ceea ce implică faptul că în suma din membrul stâng să avem încă un termen impar în
afară de 1, deci b  4 . Rezultă 6c2  62 care nu are soluţie în mulţimea numerelor
naturale.........................................................................................................................1 p.
În concluzie, convine doar cazul F , pentru a  4 şi b  c  5 .
a  b  c  2k  1 ,
k ,
c)
De
exemplu,
pentru
oricare
se
obţine:
2k 1
2k  2
k 1 2
E  3 3
3
 (3 ) , oricare k  ................................................................... 3 p.
d) De exemplu, pentru b  c  a  1 , oricare ar fi
a  , se obţine:
a
a
a 2
F  4  (1  4  4)  9  4  (3  2 ) , oricare ar fi a  ................................................. 3 p.
e) Orice putere de exponent natural şi de bază 6 are cifra unităţilor egală cu 6, cu excepţia
cazului 60  1

Dacă a  0 , cifra unităţilor lui G este egală cu 8, cifră care nu poate fi cifra unităţilor
unui pătrat perfect.........................................................................................................1 p.
Dacă a  0 şi b  0 , atunci cifra unităţilor lui G este egală cu 3, cifră care nu poate fi
cifra unităţilor unui pătrat perfect..................................................................................1 p.
Dacă a  b  0 şi c  0 , atunci cifra unităţilor lui G este egală cu 8, cifră care nu poate fi
cifra unităţilor unui pătrat perfect.
Dacă a  b  c  0 , atunci G  3 , care nu este pătrat perfect............................................1 p.

III. Lingvistică (60 de puncte):
1. Toate cuvintele din seria dată se pot citi atât de la dreapta la stânga, cât şi de la stânga
la dreapta: cojoc – cojoc; cazac – cazac; copac – copac; radar – radar; rotor - rotor;
rotisor – rotisor............................................................................................6x5 p.= 30 p.
2. Cuvintele din dreptul cifrelor 1 şi 5 sunt nume de regi, deoarece au în final semnul grafic:

Cuvintele din dreptul celorlalte cifre (2, 3, 4, 6) sunt nume de regiuni, deoarece au în final
semnul grafic cu două triunghiuri sau cu un singur triunghi:

a. Potrivirea fiecărei inscripţii cu numele pe care îl reprezintă ……………….. 16 p.
Inscripţiile se pot grupa câte două, în funcţie de ultimul semn care se repetă:
Nume de regi:

Toate celelalte sunt nume de regiuni.
Transcrierea numelor este următoarea:
Varpalava

Kurkuma

Palaa

Tarkumuva

Tuvarnava

Kamatu

b. Transpunerea grafică a numelor indicate ………………………………………… 8p.
Regele Parta

Regiunea Tarmu

Regiunea Tuva

Regiunea Narva

c. Cum putem judeca …………………………………………………………………. 6 p.
- Se observă că numărul de semne nu coincide cu numărul de litere, dar există
probabilitatea să coincidă cu numărul de silabe, deoarece se ştie că semnul
corespunde silabei -tu-.
-

În prima coloană de inscripţii, după ce am eliminat ultimul semn, marcă a categoriei
(regi sau regiuni), observăm că apare acelaşi semn la sfârşitul inscripţiilor: Aşadar,
descoperim trei cuvinte care se termină cu aceeaşi silabă. Cele trei cuvinte sunt:
Tu-var-na-va
Var-pa-la-va
Tar-ku-mu-va

-

Dacă un semn corespunde unei silabe, atunci semnul

corespunde silabei -va.

Ştiind că semnul
corespunde silabei -va-, semnul
, silabei -tu- şi faptul
că inscripţiile din grupul A sunt nume de regi, se poate deduce că inscripţiile din
grupul B sunt nume de regiuni şi oraşe.
- Cu ajutorul semnelor dezlegate, prin analogie, pot fi descoperite şi literele
corespondente celorlalte semne.
Notă: se poate crea un tabel de corespondenţe între semne şi litere, care să ajute la
descifrarea/scrierea numelor.
-

*Orice altă demonstraţie logică se punctează.
*(subiect şi barem propus de grupul de lucru)
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ETAPA JUDEŢEANĂ
Clasele a VII-a –a VIII-a
23 noiembrie 2013
SUBIECTUL 1
ARMEANĂ
(30 de puncte)
Lista de mai jos cuprinde lunile anului în limba armeană. Traduceți în limba română
cuvintele de mai jos, știind că: ianuarie în limba armeană e hunvar, litera u din alfabetul românesc
corespunde semnului
din alfabetul armenesc, litera o corespunde semnului
dacă e la început
de cuvânt și semnului dacă e la mijlocul sau la sfârșitul cuvântului.

1. Traduceți în limba română lunile anului din limba armeană.

(18 puncte)

2. Explicați cum ați rezolvat.

(12 puncte)

SUBIECTUL 2
SWAHILI1
(30 de puncte)
1

Limbă bantu vorbită în Africa, în zona Marilor Lacuri (Kenya, Tanzania, Uganda); aproximativ 20 000 000 de vorbitori
nativi.

1
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Se dau următoarele propoziții în swahili și traducerea lor în română:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Mtoto mzuri amefika.
A venit un copil bun.
Kiti kizuri kimetengenezwa.
A fost făcut un scaun bun.
mti wa kijani
copac verde
mtoto mdogo
copil mic
ndogo sana wa mti
copac foarte mic
kijani kijico
lingură verde
rafiki mrefu
prieten înalt
jengo ndefu
clădire înaltă
kiti kidogo
scaun mic

1. Traduceți în swahili:
(i) copac înalt =
(ii) linguriță =

(10 puncte)

2. Traduceți în română:
(i) rafiki mzuri sana =
(ii) ndogo jengo =

(10 puncte)

3. Explicați cum ați rezolvat cele două cerințe.

(10 puncte)

SUBIECTUL 3
INUKTITUT
(30 de puncte)
Inuktitut este o limbă vorbită în regiunile arctice ale Canadei și în Groenlanda și folosește un sistem
de scriere bine sistematizat. Mai jos sunt date câteva denumiri geografice scrise în sistemul inuktitut:
Iqaluit

Nunavut
2

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE EXERCIŢIU
1. Pe baza cuvintelor deja transcrise și a informațiilor prezentate în notă2, transcrieți cu litere din
alfabetul latin cuvintele subliniate din textul de mai jos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(8 puncte)
2. Transcrieți în sistemul de scriere inuktitut următoarele cuvinte:
Inuit

2

Punctul de deasupra simbolului indică faptul că vocala este lungă și poate fi reprezentată în transcriere prin dublarea ei;
secvența grafică [rk] este folosită pentru a reda sunetul [q] și trebuie să fie transcrisă [q]; secvența grafică [ng] reprezintă
un singur sunet (sunetul final din cuvântul engl. sing [siŋ]).

3

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE EXERCIŢIU
Inuktitut
Nakasuk
Alaska
3. Explicați cum ați rezolvat.

(4 puncte)
(18 puncte)

Timp de lucru: 3 ore
Din oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
*(subiect şi barem propus de grupul de lucru)

4

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
FAZA JUDEŢEANĂ
Clasele a VII-a –aVIII-a
23 noiembrie 2013
REZOLVARE ŞI BAREM
REZOLVARE
SUBIECTUL 1
ARMEANĂ
1.
[hunvar]

ianuarie

[petrvar]

februarie

[mart]

martie

[april]

aprilie

[mayis]

mai

[hunis]

iunie

[hulis]

iulie

[ogostos]

august

[september]

septembrie

[hoktember]

octombrie

[noyember]

noiembrie

[dektember]

decembrie

2.
PASUL 1
Se grupează lunile anului conform terminațiilor comune:
a. ianuarie
iunie
septembrie
februarie
iulie
octombrie
noiembrie
decembrie
b.

De aici putem deduce că în prima coloană sunt ultimele patru luni ale anului, septembrie,
octombrie, noiembrie, decembrie, în a doua coloană, primele două luni, ianuarie și februarie,
iar în a treia coloană, lunile iunie și iulie (care au și partea inițială comună).

PASUL 2
Se poate observa asemănarea dintre primele două litere ale lunilor din coloana a treia și
primele două litere ale lunii a doua din coloana a doua.

Deducem de aici că a doua lună din coloana a doua este ianuarie. Știind că ianuarie în limba
armeană e hunvar, prima silabă hun-

, se regăsește și în

, adică iunie.

Lunile descoperite le putem introduce într-un tabel:
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
PASUL 3
Analizăm lunile rămase negrupate:
a. Observăm că prima lună începe cu litera
(adică o). Octombrie nu poate fi, deoarece
octombrie e în prima coloană de la Pasul 1 (b). Putem presupune că
e orice altă
lună care începe cu o vocală. Au rămas nedescoperite aprilie și august. Prin analogie cu alte
limbi cunoscute (engleză, franceză, germană, rusă etc.) putem presupune că aprilie în limba
armeană începe tot cu litera a: april (engl.), avril (fr.). În toate limbile, a din aprilie se
pronunță [a], spre deosebire de a din august, unde alături de u sau de ou se pronunță [o]:
august (engl.), août (fr.).
Știm care e litera a în armeană: hun-var
,
= a. Deci
b. Au rămas martie și mai, respectiv
Observăm grupul de litere

e aprilie, iar
și

.

, adică -ar- în ultimul cuvânt. Deci

e mai.
Completăm tabelul cu informațiile obținute:
ianuarie

e august.
e martie, iar

februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
PASUL 4
Conform deducțiilor de mai sus, putem găsi și ultimele patru luni ale anului.

Știind care sunt literele n (din ianuarie și iunie, respectiv
analogie cu alte limbi, deducem că
e noiembrie.
Știind care sunt literele o și t (din august și martie, respectiv
deducem că

e octombrie și
, deci decembrie.

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

,

)
,

și o, și prin
)

e septembrie. A rămas

,

SUBIECTUL 2
SWAHILI
1.

(i) copac înalt = mrefu mti
(ii) linguriță = kijico kidogo

2.

(i) rafiki mzuri sana = prieten foarte bun
(ii) ndogo jengo= clădire mică

3.
Dacă se compară traducerile exemplelor (a) și (b), se constată că singurul cuvânt
comun este adjectivul bun. În cele două propoziții din swahili, este comună numai o parte de
cuvânt: m-zuri vs ki-zuri. Deocamdată, nu se poate formula o regulă pentru folosirea
prefixelor diferite m- şi ki-, dar se poate observa asemănarea formală cu prima parte din
substantivul regent: mtoto mzuri, kiti kizuri.
Comparând exemplele (c) şi (f), observăm că partea comună este kijani, care înseamnă
„verde”. Prin urmare, mti va însemna „copac”, iar kijico va însemna „lingură”. Observăm că
adjectivul din exemplul (c) nu își schimbă forma în funcție de forma substantivului.
Comparând exemplele de la (d) și (e), observăm că lui foarte îi corespunde sana.
Excludem posibilitatea ca wa să însemne „foarte”, pentru că wa mai apare și în exemplul (c),
în a cărui traducere nu apare „foarte”.
Comparând exemplele (g) şi (h), observăm că părţii comune din română, înalt, -ă îi
corespund în swahili două cuvinte mrefu şi ndefu, partea comună (baza) fiind -efu.
Comparând exemplele (d), (e) și (i), știm deja că mtoto înseamnă „copil”, mti
înseamnă „copac”, iar kiti înseamnă „scaun”. Observăm că adjectivul corespunzător lui mic
are trei forme mdogo, ndogo și kidogo, partea comună (baza) fiind -dogo, iar prefixul fiind
diferit în funcție de forma substantivului.
Pentru a traduce copac înalt, folosim informaţiile:
− mti = copac;
− pentru un alt cuvânt care începe cu aceeași literă, m, am folosit forma cu prefixul ma adjectivului (mtoto mzuri); pentru sensul „înalt”, avem la dispoziție variantele mrefu și
ndefu şi o vom alege pe cea care este mai asemănătoare cu substantivul, deci mrefu.
Pentru a traduce linguriță, nu cunoaștem modul de formare a diminutivelor în limba
swahili, de aceea traducem literal „lingură mică”, pentru care avem informațiile necesare:
− kijico = lingură;
− mdogo, ndogo și kidogo înseamnă „mic”; din această serie, vom alege forma care
seamănă cel mai mult cu cea a substantivului, deci kidogo.
Pentru a traduce rafiki mzuri sana, știm din exemplul (g) că rafiki înseamnă „prieten”,
din exemplele (a) și (b) că -zuri este baza pentru „bun” și din exemplul (e) că sana înseamnă
„foarte”.
Pentru a traduce ndogo jengo, știm că jengo înseamnă „clădire” (exemplul (h)) și că
ndogo este una dintre formele adjectivului mic (vezi (e)).

SUBIECTUL 3
INUKTITUT
1.

atuliqtittisimaniat
tamakkittiartumik
saqkitausimanikut
kinggulliriingginni
tamatumungga
qaiqkujausimanikuutillugit
rkaiqkujausimanikuutillugit
takuqkujjijjutauqallugulu
takuqkujjijjutaurkallugulu
uvvaluunniit

sau
sau

2.
Inuit
Inuktitut
Nakasuk
Alaska
3.
a. Analizând cuvintele transcrise, observăm că simbolurile mari din sistemul de scriere al
limbii inuktitut corespund silabelor din transcrierea tradițională, cu următoarea
condiție: silabele să fie alcătuite dintr-o singură vocală sau dintr-o consoană plus o
vocală, vocala să nu preceadă consoana în silabă și, într-o silabă, să nu fie două vocale
diferite. Dacă, într-o silabă, vocala precedă consoana, atunci, atât vocala, cât și
consoana au, fiecare, câte un simbol. Simbolurile mici corespund consoanelor care nu
sunt însoțite de vocale sau sunt precedate de acestea. Segmentăm cuvântul
silarjuarmiut, astfel încât fiecare silabă, respectiv literă, să corespundă transcrierii
date:

si-la-r-ju-a-r-mi-u-t
b. Observăm că sunt 3 tipuri de silabe: tipul a, tipul u, tipul i. Astfel, fiecare consoană, în
funcție de vocala pe care o însoțește, va avea trei simboluri diferite, obținute prin
rotație.

c. Pentru a putea folosi cât mai eficient informațiile deduse din transcrierile de mai sus,
le introducem în următorul tabel:

a

u

i

k
g
j
l
m
n
p
q
r
s
t
v
d. Sunetul [ng] e transcris .
e. Simbolurile mici pentru consoanele care nu precedă vocale corespund tipului a (vezi
, unde avem silaba -na-

și -nna-

). De aici deducem că simbolul

pentru ta e , pentru ka e .
f. Încercăm să transcriem cuvintele de mai jos, folosind datele de care dispunem:

: a - tu -?- q- ti - t- ti – si - ? - ? a - t
Simbolurile

,

pot fi descoperite ușor cu ajutorul datelor din tabel. În tabel, la

litera l, lipsește li, deci
este li, iar la litera n, lipsește ni, adică
.
poate fi ma sau mu, însă comparându-l cu simbolurile din tabel de la k, g, j, l și n
putem deduce că e ma.
Transcrierea cuvântului

este următoarea:
a-tu-li-q-ti-t-ti-si-ma-ni-a-t

g.
h.

i.

: ta-ma-k-ki-t-ti-a-r-tu-mi-k
:?-q-ki-ta-u-si-ma-ni-ku-t
Știm deja că semnul
e pentru o silabă care începe cu s, dar nu știm ce vocală
urmează după. Prin analogie cu , , deducem că simbolul
reprezintă silaba sa.
:ki-ng-?-l-li-?-ng-?-n-ni.

În acest cuvânt nu cunoaștem simbolurile: ,

,

. Știm că

și

au în silabă litera

g. Dacă le comparăm cu simbolurile pentru k: , , , observăm că
cu ku și ki, rezultă de aici că:

este gu, iar

și

seamănă

este gi.

Simbolul
seamănă cu litera r. Dacă e pentru r șira, atunci
e pentru ru sau
ri. Comparăm toate simbolurile de tipul a și de tipul u și observăm că acestea sunt
alcătuite după principiul reflecției în oglindă:
;
;
;
etc. Conform
acestui principiu, ru trebuie sa fie . Deci simbolul
deasupra înseamnă că vocala se dublează.

este silaba ri. Punctul de
Transcrierea cuvântului

este: ki-ng-gu-l-li-rii- ng-gi-n-ni.
j.

k.

: ta-ma-tu-?-ng-ga
Având celelalte două semne pentru litera m: ma și mi , rezultă că

este mu.

Pentru că
poate fi transcris rka sau qa,
cuvântul are două posibilități de transcriere: r-ka-i-q-ku-?-u-si-ma-ni-kuu-ti-la-lu-gi-t
sau
qa-i-q-ku-?-u-si-ma-ni-kuu-ti-la-lu-gi-t
Simbolul e pentru o silabă care începe cu j. Avem silaba ju, adică
simetric cu , de unde rezultă că
e silaba ja.

l.

:

care e perfect

ta-ku-q-ku-j-?-j-ju-ta-u-qa-l-lu-gu-lu

sau
ta-ku-q-ku-j-?-j-ju-ta-u-r-ka-l-lu-gu-lu
Dacă

și

sunt ja și ju, rezultă că

e ji.

: u-?-?-luu-n-nii-t.

m.
În tabel avem semnul
aici rezultă că

care e pentru silaba vu și care e simetric cu semnul

este va, iar semnul

mic e v fără vocală.

n. Completăm tabelul de la (c) cu simbolurile găsite:

a

u

i

-

-

k
g
j
l
m
n
p

. De

q

-

-

r
s
t
v
o. Nu avem toate simbolurile pentru p și q. Reconstruirea lor nu este obligatorie, întrucât
nu le vom folosi la transcrierea cuvintelor de mai jos. Lipsește însă silaba su, pe care o
putem reconstrui cu ajutorul silabei sa:
care, prin rotație, va da simbolul simetric
, adică su.
p. Cu ajutorul simbolurilor din tabel se vor transcrie cuvintele de la (2).

SUBIECTUL 1
Se acordă câte 1,5 puncte pentru fiecare corespondență corect stabilită (1,5 x 12 = 18).
Se acordă 12 puncte pentru o explicație clară, coerentă, din care să rezulte pașii rezolvării.
Nu se punctează folosirea terminologiei lingvistice. Nu se scad puncte dacă elevii urmează
pașii în altă ordine sau folosesc un alt tip de raționament.
SUBIECTUL 2
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare traducere corectă, în total 20 de puncte.
Se acordă 10 puncte pentru o explicaţie clară, coerentă, din care să rezulte paşii rezolvării.
Nu se punctează folosirea terminologiei lingvistice. Nu se scad puncte dacă elevii urmează
pașii în altă ordine sau folosesc un alt tip de raționament; de exemplu, subiectul acesta se
poate rezolva nu numai pe baza asemănărilor formale dintre substantive şi adjective, ci şi pe
baza stabilirii unor clase semantice (informaţiile din cerinţă sunt însă insuficiente pentru a
delimita clar clasele semantice de substantive din această limbă).
SUBIECTUL 3
Se acordă câte un punct pentru fiecare cuvânt transcris corect (în total 12 puncte).
Se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare simbol găsit prin analogie. Nu se punctează
simbolurile transcrise deja în cerință (în total 4 puncte).
Se acordă 14 puncte pentru formularea corectă și logică a explicațiilor.
Nu se punctează folosirea terminologiei lingvistice. Nu se scad puncte dacă elevii urmează
pașii în altă ordine sau folosesc un alt tip de raționament.
*(subiect şi barem propus de grupul de lucru)

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE PERFORMANŢĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ
Clasele a IX-a –a XII-a
23 noiembrie 2013
SUBIECTUL 1
FINLANDEZĂ – ESTONĂ1
(30 de puncte)
Se dau următoarele liste de cuvinte în limbile finlandeză și estonă cu flexiunile specifice pentru
cazurile nominativ, genitiv și ilativ2:
Nominativ
română

finlandeză

Genitiv
estonă

finlandeză

Ilativ
estonă

finlandeză

estonă

lume
gol
uscat
rest
scump
parte
oraș
sat
as
roată
zăpadă
lac

1

Limbile finlandeză și estonă sunt limbi înrudite. Fac parte din familia de limbi fino-ugrică.
Cazul ilativ este unul dintre cele șase cazuri locative din limbile finlandeză, estonă și maghiară, sensul de bază fiind
„în” sau „în interiorul”.
2

1

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE PERFORMANŢĂ

limbă
mălin
1. Completați spațiile libere din tabel cu excepția celor 3 spații colorate cu gri. Folosirea
semnului ^ nu este obligatorie.
(16 puncte)
2. Explicați cum ați rezolvat.
(14 puncte)
SUBIECTUL 2
SUPYIRE3
(30 de puncte)
Se dau următoarele numere în supyire şi corespondenţele lor numerice în ordine aleatorie:
tàànrè
ŋkùù
beɲjaaga
beɲjaaga nà kε nà baashùùnnì
kε
kε nà baatàànrè

baashùùnnì
beɲjaaga nà nìɳkìn
beetàànrè nà kε
ŋkùù nà beeshùùnnì
ŋkwùù tàànrè nà kε

70, 10, 37, 250, 80, 18, 20, 3, 7, 21, 120
1. Stabiliţi corespondenţele, ştiind că în această limbă cifra 2 este tradusă prin shùùnnì.
(11 puncte)
2. Transcrieţi în supyire:
8

→

11

→

23

→

31

→

52

→

3

Supyire sau Suppire este o limbă vorbită în regiunea Sikasso, în sud-est de Mali (în vestul Africii). Este vorbită de
aproximativ 364,000 de oameni şi aparţine grupului de limbi Senufo.

2

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECŢIUNEA DE PERFORMANŢĂ
60

→

82

→

180

→

200

→
(9 puncte)

3. Explicaţi cum aţi rezolvat.
(10 puncte)
SUBIECTUL 3
GYARUNG4
(30 de puncte)
Se dau următoarele secvenţe în limba gyarungşitraducerile lor în limba română în ordine aleatorie:
hato, šɐrərə, hana, haku, ata, kukudɐ, šɐnɐnɐ, are, ana, šɐtoto
departe împotriva curentului, nu departe în sus, foarte departe în jos, foarte departe în munți, nu
departe la ape, departe în jos, foarte departe la ape, departe în munți, nu departe în jos, pe diagonală
împotriva curentului.
1. Potriviți secvențele din limba gyarung cu traducerile lor din limba română.
(10 puncte)
2.
a. Traduceți în limba română: aku, hata, hare.
b. Traduceți în limba gyarung: foarte departe în sus, nu departe în munți.
(10 puncte)
3. Explicați cum ați rezolvat.
(10 puncte)

Timp de lucru: 3 ore
Din oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
*(subiect şi barem propus de grupul de lucru)
4

Gyarung, cunoscută şi sub numele [kəru] este o subramură a grupului de limbi tibeto-birman şi are aproximativ două
sute de mii de vorbitori.

3

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
FAZA JUDEŢEANĂ
Clasele IX–XII
23 noiembrie 2013
REZOLVARE
SUBIECTUL 1
FINLANDEZĂ-ESTONĂ
1.
Nominativ
română

finlandeză

Genitiv
estonă

Ilativ

finlandeză

estonă

finlandeză

estonă

lume
gol
uscat
rest
scump
parte
oraș
sat
as
roată
zăpadă
lac
limbă
mălin
2.
PASUL 1: Stabilim regulile de flexiune pentru cazurile genitiv și ilativ în limba finlandeză, conform
datelor din tabelul de mai sus.
a. Cuvintele care se termină în -a, -ä la nominativ primesc terminația -an, -änpentru cazul
genitiv, iar pentru cazul ilativ, -aan, -ään (N. osa – G. osan – I. osaan; N. külä – G. külän –
I. külään).
1

b. Substantivele care se termină în -i primesc la genitiv terminația -en, iar la ilativ –een (N.
lumi – G. lumen – I. lumeen).
c. Cuvintele care se termină în -is la nominativ primesc terminația -iin la genitiv (N. kallis – G.
kalliin – I. ?).
d. Cuvintele care se termină în -aan și -een la genitiv, primesc terminațiile -aaseen, respectiv
-eeseen la ilativ (N. ? – G. paljaan – I. paljaaseen; N. ? – G. tuoreen – I. tuoreeseen). Prin
analogie, putem deduce că substantivele care au terminația -iin la genitiv primesc la ilativ
terminația -iiseen (N. ? – G. kalliin – I. kaliiseen).
e. Tot prin analogie găsim terminațiile de nominativ ale substantivelor care la genitiv se
termină în -aan, -een și la ilativ în -aaseen, respectiv -eeseen. Acestea sunt -as, respectiv -es
(N. paljas – G. paljaan – I. paljaaseen; N. tuores – G. tuoreen – I. tuoreeseen).
f. Introducem datele obținute în tabelele de mai jos:
Nominativ -a
Genitiv
-an
Ilativ
-aan
Nominativ
rahvas
paljas
tuores
kallis
osa
linna
külä
ässä
püörä
lumi
järvi
kieli

-ä
-än
-ään

-i
-en
-een

-is
-iin
-iiseen

Genitiv
rahvaan
paljaan
tuoreen
jätteen
kaliin
osan
linnan
külän
ässän
püörän
lumen
järven
kielen

-as
-aan
-aaseen

-es
-een
-eeseen

Ilativ
paljaaseen
paljaaseen
tuoreeseen
jätteeseen
kaliiseen
osaan
linnaan
külään
ässään
püörään
lumeen
järveen
kieleen

PASUL 2: Pe baza datelor prezentate mai sus, observăm că:
a. Perechile de vocale -uo- și -ie- din finlandeză corespund perechilor -oo-, respectiv -ee- din
estonă (fin. tuore – est. toores; fin. kieli – est. keel). Prin analogie, presupunem că -üö- din
finlandeză corespunde lui -öö- din estonă.
b. -ä din ultima silabă a cuvântului din finlandeză (külä, külän, ässään) corespunde lui -a din
estonă (fin. külä – est.küla, fin. külän – est. küla, fin. ässään – est. ässa).
c. Prin analogie cu cuvintele pe care le avem deja date și cu ajutorul informațiilor de mai sus,
putem găsi următoarele cuvinte pentru limba estonă:
fin.
est.
i.
rahvas
rahvas
paljas
paljas
ii.
rahvaan
rahhva
paljaan
pallja
iii.
rahvaanseen rahhvasse
paljaanseen palljasse
2

d. Observăm că desinențele -as, -es de la nominativ din finlandeză se păstrează și în limba
estonă. Deducem de aici că și -is din finlandeză se păstrează în estonă: fin. kallis – est. kallis.
e. Pentru a găsi corespondențele pentru nominativ ale osa și linna, analizăm mai întâi perechile
de cuvinte fin. ässä – est. äss și fin. küla – est. küla. Observăm că, în estonă, ultima vocală
dispare dacă este precedată de o consoană dublă și se păstrează dacă este precedată de o
singură consoană. Pe baza acestor observații, deducem că pentru osa și linna din finlandeză
avem osa și linn în estonă.
f. Pentru a găsi echivalentul lui püörä în estonă, analizăm perechea de cuvinte: fin. kieli – est.
keel. Observăm că, în estonă, vocala de la sfârșit dispare dacă ultima consoană este precedată
de o vocală dublă. Știm că -üö- dă în estonă -öö-, de aici rezultă că püörä în estonă e pöör.
g. -n de la sfârșitul cuvintelor din finlandeză, de la cazurile genitiv și ilativ, dispare la cuvintele
din estonă: fin. osan – est. osa, fin. linnan – est. linna etc. De aici rezultă că la cazul genitiv
avem următoarele corespondențe:
fin.
est.
ässän
ässa
püörän
pööra
lumen
lume
h. Vocalele duble aa, ee, ii din finlandeză se reduc la câte o vocală în estonă: a, e, i:
fin.
est.
jätteen
jätte
jätteeseen
jättesse
i. La cazul ilativ, pentru cuvintele din limba estonă, consoana din ultima silabă se dublează:
fin.
est.
jätteeseen
jättesse
külään
külla
püörään
pöörra
j. Cu ajutorul informațiilor deduse, putem găsi toate celelalte forme ale cuvântului toome.
− finlandeză, ilativ: tuomeen (vezi a), g) și h))
− finlandeză, genitiv: tuomen și nom inativ: tuomi (vezi datele de la PASUL 1)
− estonă, genitiv: toome (vezi a) și g)) și nominativ: toom (vezi a) și f))
Nominativ
rahvas
paljas
tuores

rahvas
paljas
toores

kallis
osa
linna
külä
ässä
püörä
lumi
järvi
kieli
tuomi

kallis
osa
linn
küla
äss
pöör
lumi
järrv
keel
toom

Genitiv
rahvaan
paljaan
tuoreen
jätteen
kaliin
osan
linnan
külän
ässän
püörän
lumen
järven
kielen
tuomen

rahhva
pallja
toore
jätte
kalli
osa
linna
küla
ässa
pööra
lume
järve
keele
toome
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Ilativ
rahvaaseen
paljaaseen
tuoreeseen
jätteeseen
kaliiseen
osaan
linnaan
külään
ässään
püörään
lumeen
järveen
kieleen
tuomeen

rahhvasse
palljasse
tooresse
jättesse
kallisse
ossa
linna
külla
ässa
pöörra
lumme
järrve
toome

SUBIECTUL 2
SUPYIRE
1.
tàànrè → 3
ŋkùù → 80
beɲjaaga → 20
beɲjaaga nà kε nà baashùùnnì → 37
kε → 10
kε nà baatàànrè → 18

baashùùnnì → 7
beɲjaaga nà nìɳkìn → 21
beetàànrè nà kε → 70
ŋkùù nà beeshùùnnì → 120
ɲkwùù tàànrè nà kε → 250

2.
8
11
23
31
52
60
82
180
200

→
→
→
→
→
→
→
→
→

baatàànrè
kε nà nìɳkìn
beɲjaaga nà tàànrè
beɲjaaga nà kε nà nìɳkìn
beeshùùnnì nà kε nà shùùnnì
beetàànrè
ɲkùù nà shùùnnì
ɲkwùù shùùnnì nà beɲjaaga
ɲkwùù shùùnnì nà beeshùùnnì

3.
PASUL 1: Ştim că shùùnnì este cifra 2:
 baashùùnnì
 beeshùùnnì

→ baa-2
→ bee-2

Observăm că baashùùnnì apare de două ori: fie singur, fie la sfârşitul unui alt număr:
 baashùùnnì
 beɲjaa ga nà kε nà baashùùnnì
Ce număr apare singur şi apare şi ca cifră a zecilor într-un alt număr? Este numărul 7, care apare
singur şi în 37, ca cifră a zecilor. El poate fi descompus în:
- 7 = 5 + 2 → De aici rezultă că baa- este 5
- 37 = ...................... + 7
PASUL 2: Presupunem că 37 este „beɲjaaga nà kε nà baashùùnnì” care se poate descompune foarte
simplu în:
a. 30 + 7
sau
b. 20 + 10 + 7
Alegem varianta b. pentru că în structura sintagmei „beɲjaaga nà kε nà baashùùnnì” apar trei
segmente. Astfel, vom avea:
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beɲjaaga nà kε nà baashùùnnì
↓ ↓ ↓ ↓
↓
20 + 10 +
7
− beɲjaaga este 20
− kε este 10

Aşadar:

PASUL 3: Prefixul baa- pe care l-am întâlnit în structura cuvântului baashùùnnì mai apare în
baatàànrè. Ştim că baa- este 5, kε este 10, aşadar: baatàànrè = 5 + 3 → 8: „kε nà baatàànrè” este
18, iar tàànrè este 3.
Ştim că beɲjaaga este 20, astfel putem presupune că 21 este „beɲjaa ga nà nìɳkìn”, unde nìɳkìn este
1.
PASUL 4: Au mai rămas cinci structuri care nu au corespondenţe numerice:





ŋkùù
beetàànrè nà kε
ŋkùù nà beeshùùnnì
ŋkwùù tàànrè nà kε

Dacă descompunem numerele care au mai rămas (pe baza raţionamentului de mai sus) avem:
70
80
120
250

→
→
→
→

20 x 3 + 10
ŋkùù
80 + 20 x 2
80 x 3 + 10

Se poate observa că apare din nou un singur cuvânt autonom care poate reprezenta o cifră. Prin
analogie cu cifrele precedente, reprezentate de cuvinte autonome (2, 3, 10, 20), 80 este un alt număr
reprezentat de un cuvânt autonom care poate intra în componenţa altor numere. Aşadar, ŋkùù este
80.
Pentru numere mai mari se foloseşte şi operaţia de înmulţire, care este marcată fie prin alăturarea
termenului al doilea al înmulţirii după primul termen al înmulţirii, fie prin alipirea de o formă-prefix.
Astfel, prefixul bee- este corespondentul numărului 20 atunci când acesta este termenul unei
înmulţiri (prin alipire). Numărul 80, ŋkùù, se modifică atunci când este termenul unei înmulţiri (prin
alăturare): comparaţie dintre „ŋkùù nà beeshùùnnì”şi „ŋkwùù tàànrè nà kε”.
beetàànrè nà kε
ŋkùù nà beeshùùnnì
ŋkwùù tàànrè nà kε

→ 70
→ 120
→ 250
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SUBIECTUL 3
GYARUNG
1.
hato
šɐrərə
hana
haku
ata
kukudɐ
šɐnɐnɐ
are
ana
šɐtoto
2.
a. aku
hata
hare

departe în munți
foarte departe la ape
departe în jos
departe împotriva curentului
nu departe în sus
pe diagonală împotriva curentului
foarte departe în jos
nu departe la ape
nu departe în jos
foarte departe în munți
- nu departe împotriva curentului
- departe în sus
- departe la ape

b. foarte departe în sus - šɐtɐtɐ
nu departe în munți - ato
3.
PASUL 1: Se grupează traducerile din limba română, marcând cu x structurile pe care le avem:
B.
A.

în jos

în munţi

la ape

foarte departe

x

x

x

departe

x

x

nu departe

în sus

x

împotriva curentului

x

x

x

pe diagonală

x

Aşadar, apare de trei ori secvenţa „foarte departe” în:
„foarte departe în jos”
„foarte departe în munţi”
„foarte departe la ape”
De asemenea, apare de trei ori secvenţa: „în jos”:
„foarte departe în jos”
„departe în jos”
„nu departe în jos”
PASUL 2: Se grupează secvenţele din gyarung astfel:
a.
ha-to
b.
šɐ-rərə c.
ha-na
šɐ-nɐnɐ
ha-ku
šɐ-toto
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a-ta
a-re
a-na

d.

kukudɐ

Există trei segmente care se repetă, pe care le grupăm în clasa A şi care ar corespunde cu cele trei
grade de depărtare: „foarte departe”, „departe” şi „nu departe”.
A:
hašɐaCelelalte segmente pot fi grupate în clasa B care indică locul:
B:
-to
-rərə
-na
-nɐnɐ
-ku
-toto
-ta
-re
PASUL 3: Segmentele -rərə, -nɐnɐ, -toto pot fi asociate prin analogie cu -re, -na respectiv -to. Se
observă faptul că atunci când segmentul šɐ- se ataşează bazei se produc două fenomene:
1. armonia vocalică: e din -re → ə
a din na → ɐ (în acest fel se va rezolva și traducerea de la punctul b.
„foarte departe în sus” − šɐtɐtɐ)
2. se dublează segmentul din clasa B: -rərə
-nɐnɐ
-toto
PASUL 4: Grupăm structurile din gyarung conform informațiilor prezentate mai sus:
B.
A.

-to
(-toto)

-na
(-nɐnɐ)

-ku

ha-

x

x

x

šɐ-

x

x

a-

x

-ta

-re
(-rərə)
x

x

x

PASUL 5: Se remarcă faptul că segmentul -ta din clasa B apare o singură dată (spre deosebire de
celelalte, care pot apărea de mai multe ori): ata. În traducerea din limba română în combinaţie cu
segmentele din clasa A (gradele de depărtare) apare o singură dată „în sus” în sintagma „nu departe
în sus”. Deducem că ta este „în sus”, iar a- este „nu departe”.
Din clasa A, în combinaţie cu „nu departe”, a-, apar şi -re şi -na. În traduceri avem: „nu departe la
ape” şi „nu departe în jos”. Ştim că „în jos” apare de trei ori în traduceri. Segmentul care apare de
trei ori este -na. Deducem că traducerea lui -na este sintagma „în jos”. Celălalt segment, -re,
corespunde traducerii „la ape”. Aşadar, avem:
ata – „nu departe în sus”
are – „nu departe la ape”
ana – „nu departe în jos”
PASUL 6: Sintagma „la ape” mai apare o singură dată în structura „foarte departe la ape”. Din
7

observaţia de la pasul 3 şi pentru că ştim că -re este „la ape”, deducem faptul că šɐ-rərə este tradus
prin „foarte departe la ape”, šɐ- fiind marca gradului „foarte departe”. Astfel, „departe” se va traduce
prin segmentul ha-.
Aşadar, vom avea:
hana – „departe în jos”
šɐnɐnɐ – „foarte departe în jos”
hato – „departe în munţi” → -to este „în munţi”
šɐtoto – „foarte departe în munţi”
haku – „departe împotriva curentului”
kukudɐ– „pe diagonală împotriva curentului”
PASUL 7: Completăm tabelul cu traducerile obținute:
B.
A.

în sus
-ta / -tɐ

foarte departe šɐtɐtɐ
šɐdeparte hata
hanu departe ata
a-

în jos
-na / -nɐ

în munţi
-to

la ape
-re / -rə

šɐnɐnɐ

šɐtoto

šɐrərə

hana

hato

hare

haku

ana

ato

are

aku

Pe diagonală împotriva curentului − kukudɐ
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împotriva curentului
-ku
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BAREM
SUBIECTUL 1
Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare corespondență corect stabilită (în total 16 puncte).
Se acordă 4 puncte pentru stabilirea corectă a regulilor de formare a cazurilor nominativ,
genitiv și ilativ în limba finlandeză.
Se acordă 4 puncte pentru stabilirea corespondențelor dintre finlandeză și estonă.
Se acordă 6 puncte pentru o explicație clară și coerentă din care să rezulte pașii rezolvării.
Nu se scad puncte dacă elevii urmează alți pași sau alt raționament. Nu se punctează folosirea
terminologiei lingvistice.
SUBIECTUL 2
Se acordă câte un punct pentru fiecare corespondenţă corectă (1 x 11 = 11 p.).
Se acordă câte un punct pentru fiecare traducere corectă a numerelor în supyire (1 x 9 = 9 p.).
Se acordă 10 puncte pentru o explicație clară, coerentă din care să rezulte paşii rezolvării.

Nu se scad puncte dacă elevii urmează alți pași sau alt raționament. Nu se punctează folosirea
terminologiei lingvistice.
SUBIECTUL 3
Se acordă câte un punct pentru fiecare corespondenţă corectă (1 x 10 = 10 p.).
Se acordă două puncte pentru fiecare traducere corectă (2 x 5 = 10 p.).
Se acordă 10 puncte pentru o explicație clară, coerentă din care să rezulte paşii rezolvării.
Nu se scad puncte dacă elevii urmează alți pași sau alt raționament. Nu se punctează folosirea
terminologiei lingvistice (de exemplu, pentru acest subiect, armonia vocalică).
*(subiect şi barem propus de grupul de lucru)

