WIEŻA BABEL 26.03.2021 r.

KONKURS JĘZYKOZNAWCZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„MAŁA WIEŻA BABEL” – I ETAP, klucz odpowiedzi
Zad. 1. (12 pkt.)
POLICZ SIĘ Z TYM ZADANIEM!
A) Dopasuj działania do ich zapisu za pomocą cyfr: (2 pkt. za każde poprawne dopasowanie,
łącznie 8 pkt.)
1–C 2–D 3–B 4–A
B) Jaka to liczba? (2 pkt. lub 0 pkt.)
yjpy ota ot = 5
C) Zapisz liczbę 7 w tym języku (2 pkt. lub 1 pkt, jeśli jeden element błędnie, lub 0 pkt., jeśli
więcej elementów błędnie)
7 = sypamp yjpy ota ot

Zad. 2. (11 pkt.)
PRZY KOMPUTERZE
1) Dopasuj słowa w obcym piśmie do ich polskich tłumaczeń (7 pkt., po 1 pkt za
każde dopasowanie)
1-e, 2-d, 3-f, 4-g, 5-b, 6-a, 7-c

2) Zapisz podane słowo po polsku (4 pkt)
A) kamera [2 pkt.],

B) ruter [2 pkt.]

Uwaga: w odpowiedzi A i B można przyznać po 1 pkt, jeśli uczeń wpisał zbliżone słowo, np.
z pozmienianymi niektórymi literami.

Zad. 3. (14 pkt.)
CO ZA TYDZIEŃ!
Dopasuj nazwy dni tygodnia do literki A-G z ramki (2 pkt. za każde poprawne
dopasowanie, łącznie 14 pkt.)
poniedziałek – C, wtorek – E, środa – G, czwartek – F, piątek – D, sobota – A. niedziela – B

Zad. 4. (16 pkt.)

BEZZĘBNY BRODACZ

1) Dopasuj słowa do ich tłumaczeń [10 pkt.]:
1 – C, 2 – B, 3 – H, 4 – I, 5 – F, 6 – E, 7 – G, 8 – D, 9 – J, 10 – A.
2) Przetłumacz na język polski (3 pkt.):
A) barbo – broda
B) arboroza – drzewiasty, drzewny, zadrzewiony (i każdy inny przymiotnik oznaczający
‘taki, który ma drzewa’)
C) denteto – ząbek
3) Przetłumacz na podany język (3 pkt.):
A) pozbawiony brody (bez brody) – senbarba
B) drzewo – arboro
C) łódź – batelo

