Грузинська
bavšvi c̣evs

дитина лежить

ḳaci curavs

людина плаває

p̣ap̣a ic̣va

дід лежав

..... idga

людина стояла

bavšvma icuca

дитина повзала

deda iǯda

мати сиділа

dedam icuca

мати повзала

..... icura

сестра плавала

ḳaci dgas

людина стоїть

..... icuca

людина повзала

..... dgas

жінка стоїть

da cucavs

сестра повзає

ḳacma ixṭuna

людина стрибала

..... icura

жінка плавала

..... cucavs

дід повзає

kali xṭunavs

жінка стрибає

..... ic̣va

мати лежала

p̣ap̣am ixṭuna

дід стрибав

Ігбо
akükü, enu, na, n’enu, n’okpuru
бік, верх, над, під, у
Додатково перекладіть: okpuru, поруч.

Китайська
xìngmíng, shēngzì, míngrén, yīngguó, shēngrén, rénmíng
Англія, знаменитість, ім’я людини, незнайомець, новий ієрогліф, повне ім’я

Корейські дієслова
покласти книгу в коробку

nehta

вставити книгу у футляр

kkita

покласти тісто на лист для випікання

nohta

поставити кухоль на стіл

nohta

застібнути ґудзика

kkita

зсунути столи разом

puchita

забити м’яч

nehta

прикріпити плакат до стіни

puchita

вкласти меча в піхви

kkita

надягти кільце на палець

kkita

покласти їжу в рота

nehta

наклеїти марку на конверт

puchita

додати цукор у каву

nehta

поставити каструлю в холодильник

?

натягнути рукавицю на руку

?

прикріпити магніт на холодильник

?

встановити м’яч на поле

?

Луганда
Установіть відповідності:
kantu, muti, kagga, nbogo, kawuzi, nbwa, mugga, kabwa
дерево, карлик, собака, потік, нитка, бізон, річка, цуцик
Відомо:
muwuzi = мотузка, mata = молоко
Установіть відповідності:
mazzi, nkoko, npisi, mazzi, kakoko
вода, курча, гієна, сеча, курка

Навахо
nímasii kwe’é si’á

Картоплина тут.

Jáan k’aa’ yistá

Джон тримає стрілу.

bis kwe’é sitłéé’

Глина тут.

k’aa’ kwe’é sinil

Стріли тут.

Jáan kwe’é sití

Джон тут.

Jáan ’awéé’ yistí

Джон тримає дитину.

tł’iish kwe’é sití

Змія тут.

Jáan tsitł’éłí yisnil

Джон тримає сірники.

Jáan jooł yis’á

Джон тримає м’яча.

’awéé’ ’at’a’ yistá

Дитина тримає перо.

Jáan nímasii yistłéé’

Джон тримає картопляне пюре.

Jáan tł’iish yisnil

Джон тримає змій.

jooł kwe’é sinil

М’ячі тут.

… tsé’edǫ́’ii …

Джон тримає муху.

didzé kwe’é …

Ягода тут.

… mandagíiya …

Дитина тримає масло.

?

Дитина тут.

?

Джон тримає ягоди.

?

Сірник тут.

?

Діти тут.

?

Дитина тримає мух.

?

Джон тримає пера.

?

Картоплини тут.

Саамська мова
jogkn’al̄’m, kul̄’l’im, cal̄’mseksam, kul̄’cal̄’m, jogkrind̄, kul̄’n’al̄’m, jogkkul̄’
риб’яче око, гирло ріки, уха, берег ріки, рот риби, вії, річкова риба
Додатково перекладіть l’im.

Частини тіла
ч-на тіла:

?

?

?

?

?

?

?

лаоська

dang

paak

khon taa

him sop

taa

huu dang

him sop

тірійо

oona

mïta

enu ihpotï

potï

enu

oona oota

ehpi

тайорре

koow

thaaw

meer-panjr

koo-petan

meer

koo-ranth

thaa-petan

Установіть відповідності:
око, вії, ніс, ніздря, рот, нижня губа, верхня губа
Відомо:
khon = ihpotï = panjr, huu = oota = ranth, nam лаос. = вода, apuru тір. = кришка
Додатково перекладіть:
сльоза лаос., повіка тір., koo-mut-panjr тай.

