
 

Ознайомчий тур X Української олімпіади з лінгвістики 
8 і 9 жовтня 2022 р. 

Максимальна оцінка за кожну з трьох задач — 20 балів 
Час виконання роботи — 3 години 

Пояснювати, як саме ви знайшли описаний вами набір закономірностей, або «математич-
но» його обґрунтовувати не потрібно: 

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

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

1. Сванська мова. Девід Авеллан-Гультман 

Ничже подано деякі іменники сванської мови (у латинській транскрипції) у формах одни-
ни та множини. Частину форм пропущено. 

Однина Множина Переклад 

bäq bäqär крок 

q’or q’oräl двері 

meqär meqräl рука 

txum txumär голова 

dab dabär поле 

k’wecen k’wecnär пшениця 

šušp’ar šušp’räl танок 

tabəg tabgär стіл 

(1) xamär свиня 

(2) txeräl вовк 

top (3) рушниця 

megäm (4) дерево 

pur (5) корова 

čxət’ (6) камінь 

Завдання. Заповніть пропуски. 

Примітка. Сванська мова належить до картвел́ьської мовної родини. Нею говорить близь-
ко 14 тисяч осіб у Грузії. Символи та сполучення символів č, k’, p’, q, q’, š, t’ та x позначають 
особливі приголосні, а ä й ə — особливі голосні сванської мови. 



 

2. В’єтнамська мова. Антон Сомін 

Подано назви європейських держав в’єтнамською мовою та їхні переклади українською та 
англійською у переплутаному порядку: 

Áo, Ba Lan, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Ý. 

Італія (Italy), Австрія (Austria), Данія (Denmark), Норвегія (Norway),  
Швейцарія (Switzerland), Нідерланди (Netherlands), Бельгія (Belgium),  

Швеція (Sweden), Фінляндія (Finland), Польща (Poland). 

Завдання 1. Установіть правильні переклади. 

Завдання 2. Що ви можете сказати про походження назви Hà Lan? 

Примітка. Літери â та ê читаються приблизно як українське е, y — як і, ch — як к у слові 
кіт, đ — як д, ph — як ф, th — схоже на т, uy — як англійське we чи французьке oui. Знаки ´, 
`,   ̉, ῀ і   ̣ позначають особливі способи вимови голосних (так звані тони). 

 

 

3. Кабарди́но-черкес́ька мова. Петро Аркадьєв 

Подано речення українською та їхні переклади бесленеєвським діалектом кабардино-чер-
кеської мови (у латинській транскрипції): 

1. Я продаю вам кошика. Mater kıvızoṩe. 

2. Ми продали вам сукні. Canexer kıvetṩaxe. 

3. Ти продаєш мені сукню. Caner kızıboṩe. 

4. Ти продаєш нам кошика. Mater kıdıboṩe. 

5. Ти продав нам кошики. Matexer kıdepṩaxe. 

6. Ви продаєте мені півня. Adaker kızıvoṩe. 

7. Ви продаєте нам кошики. Matexer kıdıvoṩexe. 

Завдання 1. Перекладіть українською: 

8. Caner kıvesṩa.  9. Canexer kıvıdoṩexe. 

Завдання 2. Перекладіть кабардино-черкеською: 

10. Ти продав мені півнів.  11. Ви продали нам сукню. 

Примітка. Кабарди́но-черкес́ька мова належить до абхаз́о-ади́зької гілки північнокавказь-
кої мовної родини. Нею говорить близько 1,5 мільйона осіб на півночі Кавказу. Літера ṩ 
позначає особливий приголосний, а ı — особливий голосний бесленеєвського діалекту ка-
бардино-черкеської мови. 


