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o Окрім відповідей завжди потрібно виписувати також і всі знайдені вами 
правила та закономірності, а також відповідності словникового типу 
(переклади слів, значення окремих символів тощо). 

o Пояснювати, як ви знайшли описаний вами набір закономірностей, або 
«математично» його обґрунтовувати не потрібно: 

§ гірше: «поглянувши на речення 5 і 10, у яких використовується префікс 
X-, а в перекладах фігурує форма множини, робимо висновок, що 
множина утворюється додаванням до слова префікса X-»; 

§ краще: «у даній мові форма множини утворюється додаванням до слова 
префікса X-». 

  



1. Тéнґвар. Марія Степанюк і Данило Мисак 

Нижче наведено імена восьми ельфів англійською мовою та у транслітерації тенґваром. 
Зверніть увагу, що транслітерації подано у переплутаному порядку! 

  

 
Elemmakil 1 j$j2#5# 

 

Elladan 2 tx#j7Y 

 

Galadriel 3 17Ux5^ 

 

Legolas 4 8`C7RiY 

 

Maglor 5 j$t$tzEj% 

 

Nerdanel 6 xj#2#7`Bj$ 

 

Saeros 7 57R25#j$ 

 

Turgon 8 jx$j^iE 

 

Завдання 1. Установіть правильні відповідності. 

Завдання 2. Запишіть тенґваром такі імена: 

Indis,   Salgant,   Tuor. 

Завдання 3. Як виглядає англійською мовою ім’я, що записується тенґваром таким чином? 

1j^z`B5$ 

Примітка. Тéнґвар — система письма, вигадана письменником Дж. Р. Р. Толкіном (John Ro-
nald Reuel Tolkien) для використання у своїх творах жанру фентезі. 

 
  



2. Волóф. Данило Мисак 

Нижче подано 12 речень мовою волоф разом із перекладами: 

1 
Ñu ngi indi mbaam. 
Вони приносять свиню. 

7 
Dinaa waajal ay sobleem. 
Я приготую його цибулини. 

2 
Waajal nanu ay kuddóom. 

Ми приготували його ложки. 
8 

Toppatoo naa bukkéem. 

Я подбав про його гієну. 

3 
Mu ngi yaq sunuy peel. 

Він знищує наші лопати. 
9 

Indi nga sama kuddu. 

Ти приніс мою ложку. 

4 
Nu ngi jënd soble. 
Ми купуємо цибулину. 

10 
Dinañu jënd sa turki. 
Вони куплять твою сорочку. 

5 
Yeena ngi yaq ay kawdiiram. 

Ви знищуєте його горщики. 
11 

Yaa ngi jël jaroom. 

Ти підбираєш його кільце. 

6 
Dina jël ay turki. 

Він підбере сорочки. 
12 

Toppatoo nañu samay téere. 

Вони подбали про мої книги. 

Завдання 1. Перекладіть українською такі речення: 

13 Toppatoo nañu sunuy kuddu. 15 Maa ngi yaq say jaro. 

14 Dingeen jënd peelam. 16 Dinanu indi turkéem. 

Завдання 2. Перекладіть мовою волоф ще шість речень. Один з перекладів збігатиметься з 
деяким із речень 13—16. 

17 Він приготував твої книги. 20 Ти принесеш гієн. 

18 Ми підбираємо його свиней. 21 Я дбаю про наші ложки. 

19 Ви знищили наш горщик. 22 Ви купите його лопату. 

Примітка. Волóф — нігеро-конголезька мова, якою розмовляє понад 4 мільйони людей у 
Сенегалі, Гамбії та Мавританії. 



3. Українська мова. Данило Мисак 

Доданий до дієслів, префікс пере- може надавати їм різних відтінків значення. Наприклад, 
інколи він означає надмірність дії: якщо працювати дуже довго, можна перепрацювати й 
перевтомитися. Також у префікса пере- є щонайменше шість інших значень. Якщо позна-
чити деяким чином ці значення цифрами від 1 до 6, матимемо таку таблицю: 

Слово 
Значення 

пере- 

переглянутися 6 

переговорити 3, 4, 6 

переграти 3, 4, 5 

перейти 1, 2 

переплюнути 2, 4 

перерахувати 3, 5 

переробити 3, 5 

переставити 1, 5 

перестрибнути 1, 2 

Завдання 1. Установіть, яким цифрам відповідають які значення префікса. Опишіть їх. Зве-
рніть увагу, що надмірності дії (як-от у слові «перепрацювати») серед даних шести значень 
немає. 

Завдання 2. У кожному зі слів, наведених нижче, префікс може мати єдине значення з за-
даних шести. Встановіть, що це за значення, поставивши у відповідність кожному слову 
цифру від 1 до 6: 

перекричати,   перемовитися,   перепродати, 
перестріляти,   пересунути. 

Завдання 3. У кожному зі слів, наведених нижче, префікс може мати рівно два значення з 
заданих шести. Встановіть, що це за значення, поставивши у відповідність кожному слову 
пару цифр від 1 до 6: 

перелатати,   перелетіти,   перелити. 

  



	

4. Тлíнгітська мова. Марія Степанюк 

Нижче подано 12 арифметичних рівностей, записаних тлінгітською мовою (у спрощеному 
кириличному варіанті): 

1) кечин + тлех = тлетушу 

2) тех × тлетушу = чинкат катех 

3) тех × нацк = тех + тахун 

4) чинкат + чинкат = тлека 

5) нацк × тахатушу = тлека катлех 

6) тахун × тех = нецкатушу 

7) чинкат × тахун = тахка 

8) чинкат катлех + чинкат какушук = тлека качинкат 

9) кушук × тахун = тлека качинкат катлетушу 

10) тех × тех = тахун 

11) тлека × кечин = тех × тахка качинкат 

12) тахун × чинкат катлех = тахка катахун 

Завдання 1. Перепишіть задані рівності цифрами. 

Завдання 2. Запишіть назви тлінгітською мовою таких чисел: 

18,   45,   70. 

Завдання 3. Запишіть цифрами: 

нацкека,   тахунка качинкат,   чинкат катахатушу. 

Примітка. Тлíнгітська — мова індіанського народу тлíнкітів, що проживає на Алясці та за-
ході Канади. Мова належить до сім’ї на-денé, а розмовляє нею не більше 1000 людей. 


