
Wieża Babel 2015 SCHEMAT ODPOWIEDZI 

 

zad. 1  
(2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź). 

- uśpić (uznawano także rozespać); 

- siedzieć; 

- zanieść (uznawano także przenieść). 

 

 

zad. 2 

(0,5 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź). 

 

harim – słuchać   

 

harharim – intensywnie 

słuchać LUB słuchać wiele 

razy 
 

harim harim – słuchać przez 

dłuższy czas 

paitim – uderzać  

 

paitpaitim – mocno bić 

 

paitim paitim –  

bić przez dłuższy czas 

pamim – pompować  

 

pampamim – mocno 

pompować 

 

pamim pamim – 

 pompować przez dłuższy 

czas 

 

skruim – wzmacniać  skruskruim – 

znacznie/mocno   

wzmacniać LUB 

wzmacniać wiele razy 
 

skruim skruim – wzmacniać 

przez dłuższy czas 

 

sutim – strzelać  sutsutim – strzelać wiele razy 

 

sutim sutim – strzelać przez 

dłuższy czas 

kaunim – liczyć  kaunkaunim – liczyć wiele 

razy 

kaunim kaunim – zliczać 

przez dłuższy czas 

 

zad. 3 

(1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź). 

misA chamha, nhyawaasA chagu, mech chagu, nasA chagu, jhangaa chamha  

zad. 4 

(1 pkt za każde prawidłowe dopasowanie). 

Baw – B, Bay – E, Gim – C, Min – A, Mue – H, Ten – D, Yeeu – G, Zeeu – F. 

 

 

  BEN (3 punkty; po 1 punkcie za każdą literę). 

  

ZIW (3 punkty; po 1 punkcie za każdy element znaku). 

 

 



 

 

zad. 5 

(1 pkt za każdą prawidłowo dopasowaną nazwę państwa). 

 

벨기에  BELGIE (Belgia) 

에스토니아 ESEUTONIA (Estonia) 

슬로바키아 SEULLOBAKIA (Słowacja) 

덴마크 DENMAKEU (Dania) 

포르투갈 POLEUTUGAL (Portugalia) 

스웨덴 SEUWEDEN (Szwecja) 

 

(Po 2 punkty za podany polski odpowiednik). 

 

폴란드 Polska  

슬로베니아 Słowenia 

 

 

zad. 6 

(1 pkt za każdą prawidłowo podaną formę; nie przyznawano połówek punktów). 

 
1 sara 11 fele-zara 30 tölu nafulu 

2 dua 12 fele-ndrua 40 öfa ßulu 

3 tölu 13 fele-dölu 50 lima ßulu 

4 öfa 14 fele-öfa 60 önö nafulu 

5 lima  15 fele-lima 70 fitu nafulu 

6 önö  16 fele-önö 80 walu nafulu 

7 fitu  17 fele-ßitu 90 siwa ßulu 

8 walu  18 fele-walu   

9 siwa 19 fele-ziwa   

10 fulu 20 dua ßulu   

 

 


