
 
 

Зразки розв’язань 
Шкільний етап VII Київської відкритої олімпіади з лінгвістики 

1. Македонська мова 

Наголос падає на третій склад з кінця слова; якщо слово складається з двох складів, то на 
другий з кінця. 

Відповіді: 

Слово Переклад 

сто́мнар гончар 

тажно́вина печаль 

ослобо́дител визволитель 

бабо́тало балакун 

за́творен закритий 

лу́кавство лукавство 

бо́гослов богослов 

прераспред́елба перерозподіл 

праро́дител родоначальник 

природона́учник природознавець 

исечен́ица поріз 

општообра́зовен загальноосвітній 

2. Адлам 

Напрям письма — справа наліво. Для подвоєння приголосних використовується надряд-

ковий знак  𞥆 , для подвоєння голосних, крім a, —  𞥅 , для подвоєння a —  𞥄 . 

Відповідності літер (літера l відновлюється з останнього слова в завданні — adlam): 

 h ��  k ��  f ��  b ��  a ��

 g ��  y ��  i ��  p ��  d ��

 t ��  u ��  o ��  r ��  l ��

 ng ��  j ��  n ��  e ��  m ��

 



 
 

Відповіді: 

Слово Транскрипція 

iנ 𞥆;<=  (1) innama 

e 𞥅@i<�� ��  (2) aadeeji 

Bo 𞥅>i  (3) ngoodi 

DEכ 𞥆iGEנI= 𞥄JEK  (4) hakkilantaagal 

Du 𞥅Mo  (5) huufo 

OiQOeנ  (6) ndirde 

;OGER  (7) adlam 

3. Кірибаті 

Будова речень така: 

1. На першому місці йде слово E, якщо підмет має форму однини, або A, якщо підмет 
має форму множини. 

2. Далі йде слово na, якщо йдеться про майбутній час (якщо йдеться про минулий час, 
на місці слова na не стоїть нічого). 

3. Далі йде присудок: корінь noori відповідає значенню «побачити», а kune — «знай-
ти». Присудок набуває закінчення -a, якщо додаток має форму однини, або -i, якщо 
додаток має форму множини. 

4. Далі йде додаток: uaa — це «фрукт», а uee — «квітка». Безпосередньо перед додатком 
стоїть індикатор його числа: te для однини, taian для множини. 

5. Останнім у реченні стоїть підмет: aomata означає «чоловік», а aine — «жінка». Без-
посередньо перед підметом стоїть індикатор його числа (такий самий, як і для до-
датка): te для однини, taian для множини. 

Відповіді до завдання 1: 

1 E nooria te uaa te aomata. Чоловік побачив фрукт. b 

2 A na kunei taian uee taian aine. Жінки знайдуть квіти. c 

3 A na kunea te uee taian aomata. Чоловіки знайдуть квітку. g 

4 E na noorii taian uee te aine. Жінка побачить квіти. d 

5 A noorii taian uee taian aine. Жінки побачили квіти. a 

6 E na kunei taian uee te aomata. Чоловік знайде квіти. e 

7 A kunei taian uee taian aine. Жінки знайшли квіти. h 

8 A na kunea te uaa taian aine. Жінки знайдуть фрукт. f 

Відповідь до завдання 2: правильним є лише перше речення, решта містять помилки. 


