WIEŻA BABEL 09.12.2016 r.

KONKURS JĘZYKOZNAWCZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„WIEŻA BABEL” – ETAP SZKOLNY
(czas pisania: 45 min)
Imię i nazwisko ......................................................................................... PUNKTY .....................
Instrukcja
1. Poniżej znajdziesz 5 zadań, które należy rozwiązać, wpisując odpowiedzi w odpowiednie pola.
2. Na rozwiązanie zadań masz 45 minut.
3. Uważnie czytaj polecenia i wyraźnie wpisuj odpowiedzi.

Zad. 1. (7 pkt.)

PA EN MA

Poniżej znajdują się wyrazy z języka afrykanerskiego* w liczbie pojedynczej oraz mnogiej wraz
z ich polskimi tłumaczeniami. Uzupełnij puste miejsca.
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* afrykanerski – to język, który powstał z połączenia języka XVII-wiecznych kolonistów holenderskich oraz lokalnych
języków południowoafrykańskich (ludów Khoikhoi). Dzisiaj mówi nim ponad 6 mln mieszkańców Republiki
Południowej Afryki i część ludności Nambii, Botswany i Zambii.

Zad. 2. (8 pkt.)

ZAGADKA NA MORZU

Poniżej znajdziesz nazwy państw zapisane za pomocą międzynarodowego kodu
flagowego (MKS). Popatrz na rysunki i rozwiąż zagadkę!
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ZAPISZ ZA POMOCĄ FLAG WYRAZ POLSKA:
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Zad. 3. (6 pkt. )

RAZ, DWA, TRZY… HAKKA!

Popatrz na rachunki zapisane cyframi arabskimi i ich odpowiedniki zapisane
w chińskim dialekcie hakka*.
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Zapisz w hakka: 19–9=10..... .......................................... 48+13=61...........................................................
* hakka – to jeden z najważniejszych dialektów chińskich, którym posługuje się 31 milionów mieszkańców
południowych Chin, Kambodży oraz Tajwanu. W zadaniu pisownia wyrazów jest uproszczona, nie zapisano w nich
tonów, nie wpływa to jednak na rozwiązanie zadania.

Zad. 4. (8 pkt. )

ALOHA!

Kalendarz przedstawia pierwszy tydzień grudnia 2016 r. Niestety edytor tekstu
usunął kilka nazw dni tygodnia, a dodatkowo niektóre cyfry zamienił na hawajskie
liczebniki od 1 do 8! Wiemy, że pierwszy grudnia wypadał w niedzielę (lāpule), jakie są
nazwy pozostałych dni tygodnia?
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PONIEDZIAŁEK: …………………… ŚRODA: ……..……….…….…… PIĄTEK: ……………………
WTOREK: ……………………….…… CZWARTEK: ………….…….… SOBOTA: ………..…………
Jak po hawajsku powiedzieć cztery? …………………………………………
* hawajski – to austronezyjski język rdzennych mieszkańców Hawajów, język silnie zagrożony (ok. 300 użytkowników).

Zad 5. (4 pkt)

WESOŁY SAMOAŃSKI

Poniżej znajdują się wyrażenia z języka samoańskiego*. Popatrz na tabelkę i wpisz w puste
miejsca: wesoły chłopiec, duża książka, małe miasto.

1. ‘O le fale tele

– duży dom

4. ‘O le tama fiafia

–………………………..…..

2. ‘O le tama mauluga – wysoki chłopiec

5. ‘O le ‘a’ai la’itiiti

–………………………..…..

3. ‘O le motu tele

6. ‘O le tusi tele

–………………………..…..

– duża wyspa

Przetłumacz na samoański: mała wyspa – ………...........……................................
* samoański – język ok 370 tys. mieszkańców wysp Samoa położonych na Ocenie Spokojnym. To język należący do
polinezyjskiej rodziny językowej, wraz z hawajskim, rapanui i tonga.

