KONKURS JĘZYKOZNAWCZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„WIEŻA BABEL” – ETAP FINAŁOWY
(czas pisania: 60 minut)
Wszystkie odpowiedzi należy wpisywać na KARCIE ODPOWIEDZI. Odpowiedzi wpisane w innym
miejscu nie będą oceniane.
NIE LICZ NA CIEMNYCH LORDÓW (10 pkt.)
Giak to stworzony przez pisarza Joego Devera język Ciemnych Lordów z jego serii książek Samotny
Wilk. Poniżej zapisaliśmy kilka liczb za pomocą symboli tego języka:
A)

B)

C)

D)

E)

Liczby te to, w przypadkowej kolejności, 57, 72, 34, 81 i 49.
 Dopasuj zapisy w języku giak do odpowiednich liczb.
 Co to za liczba?
 Zapisz liczbę 98 w giak.
ZĘBY NA TACY (6 pkt.)
Wyraz BAZY ma się do PASY tak jak DADZĄ do TACĄ oraz:
ZĘBY do .................., WODY do ..............i GODZI do ................ (Zapisz na karcie odpowiedzi).
DAWNO, DAWNO TEMU W ODLEGŁEJ GALAKTYCE... (10 pkt.)
Jacek, wielbiciel Gwiezdnych wojen, zapisał swój poniedziałkowy plan lekcji fikcyjnym alfabetem
mandaloriańskim, używanym przez mieszkańców planety Mand’alor:
PONIEDZIAŁEK
8:00-8:45
8:55-9:40
9:45-10:30
10:40-11:25
11:30-12:15

12:25-13:10
 Jakie to lekcje? Zapisz ich polskie nazwy na karcie odpowiedzi.
 Zapisz słowo PLASTYKA alfabetem mandaloriańskim.

KONKURS JĘZYKOZNAWCZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„WIEŻA BABEL” – ETAP FINAŁOWY
(czas pisania: 60 minut)
NOWINY Z AFRYKI (10 pkt.)
Poniżej podaliśmy kilka wyrażeń w języku suahili (używanym w Środkowej i Wschodniej Afryce) oraz,
w przypadkowej kolejności, ich tłumaczenia na język polski:
SAFARI YETU
KAZI YAO
KAZI ZETU
HABARI YENU
HABARI ZAO
KAZI YENU

wasza praca
nasze prace
nasza podróż
ich nowiny
wasza nowina
ich praca

 Dopasuj podane w suahili wyrażenia do ich tłumaczeń na polski, a następnie wpisz w karcie
odpowiedzi, jak brzmi w suahili: podróż, praca, wasza podróż, nasza nowina oraz co oznacza
KAZI ZAO.

HOLENDERSKIE DZIECI (10 pkt.)
Oto rysunek przedstawiający uczniów klasy 5B z holenderskiej szkoły w Amsterdamie. Korzystając z
opisu pod obrazkiem, uzupełnij puste ramki i wpisz odpowiednie imiona dzieci.
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ZEGARY NA OCEANIE (10 pkt.)
cej
Język marszalski używany jest na Wyspach Marshalla, leżących na Oceanie Spokojnym. Mówi nim
kwes
około 40 000 osób. Poniżej zapisaliśmy sześć określeń godzin w tym języku:
tii.
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