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KONKURS JĘZYKOZNAWCZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„DUŻA WIEŻA BABEL” –FINAŁ 
 

Imię i nazwisko ....................................................   PUNKTY ..................... 
 
Zad. 1. (15 pkt.)      LICZBOWE OBIERKI  
 
1. Zapisz w oberi okaime poniższe liczby zapisane cyframi arabskimi: 
 

  
 

63  11  144 

 
2. Wyjaśnij zasady zapisu liczb w oberi okaime. Punktowane były odpowiedzi, które wwprost lub 
opisowo podawały następujące cechy:  
- system zapisu od lewej do prawej 
- system pozycyjny  
- baza dwudziestkowa 
 
 
Zad. 2. (16 pkt.)      JA GRYZĘ TY KOPIESZ 
 

1. Uzupełnij poniższą tabelkę, wiedząc, że ngrundu to wywieszę, a uóke – sadziłeś. 

nimboran pol. nimboran pol. nimboran pol. 

ngruntu wywieszam uótu sadzę uóte sadzisz 

uódam posadzi ngruntam wywiesza uóku sadziłem 

uóde posadzisz uókam sadził ngrungke wywiesił 

 
 
Zad. 3. (22 pkt.)      TAM GDZIE WSCHODZI SŁOŃCE 
Dopasuj polskie tłumaczenia do wyrażeń w mauwake.. 
 

ama 

ama urupowa 

ama urupowa epa 

eka yoowa 

ifer aasa 

ifer urupowa 

iinan aasa epa 

maa eka 

epa opora 

słońce 

dzień 

wschód 

herbata/kawa 

okręt 

tsunami 

lotnisko 

zupa 

dół w ziemi 

maa enowa 

maa enowa ama 

meren kemena 

meren suuwowa 

mia ara 

mia suuwowa 

mia yoowa 

wapen ama 

wapen kamena 

posiłek 

południe (godz. 12:00) 

podeszwa stopy 

spodnie 

tułów 

ubranie 

gorączka 

zegarek 

wnętrze dłoni 
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2. Co oznaczają poniższe wyrazy:  
 

Ifer- morze, woda 

iinan - powietrze, latać 

aasa - pojazd 

mia - ciało, człowiek, organizm 

 
Zad. 4. (17 pkt.)      PIERWIASTKI SZAN 
 
1. Dopasuj transkrypcje (oraz polskie odpowiedniki) do podanych wyrazów języka szan 
zapisanych w piśmie szan.  
 

ဢွမ် A - ʔɔm1 
(garnek)  

ၼမ်ႉၼူမ်းၵူိမ်ႈ G - nam5 nom4 kɤm3 
(śmietana) 

ထၢတႈ် B - thaat3 
(element, 
pierwiastek)  

ထၢတ်ႈၽႆး H - tʰaat3 pʰaj4 
(ogień) 

ထၢတ်ႈၼမ်ႉ C - thaaŋ3 
nam5 (woda)  

ၸၢၵ်ႈၽႆးထၢတ်ႈ D - tsaak3 pʰaj4 
tʰaat3 (silnik) 

လႅမ်ႈၽႆးထၢတႈ် F - lɛm3 
phaj4 thaat3 
(latarka) 

ၸဝ်ႈၼမ်ႉၼူမ်◌း I - tsaw3 nam5 nom4 
(mleczarz) 

လၢႆႇ 
J - laaj2 
(kanał, 
strumień) 

လၢႆႇလ'မ်းမႆႈ E - laaj2 lom4 maj3 
(fala gorąca) 

 
    
2. Dokonaj transkrypcji i przetłumacz z języka szan: 
 

szan transkrypcja tłumaczenie 

ထၢတ်ႈလ'မ်း thaaŋ3 lom4 

 
powietrze 

ဢွမ််ၼမ်ႉမႆႈ ʔɔm1 nam5 maj3 

 

garnek (czajnik, pojemnik, 
naczynie) na gorącą wodę 

 

 
 

 
 
 
 


