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Вісімнадцята Міжнародна олімпіада з лінгвістики
Вентспілс (Латвія), 19–23 липня 2021 року
Задачі для індивідуального змагання
Правила оформлення розв’язків задач
Не переписуйте задач. Розв’язуйте кожну задачу на окремому аркуші (чи аркушах).
На кожному аркуші потрібно записати номер задачі та своє прізвище. Тільки в такому
випадку можна гарантувати точне оцінювання Вашої роботи.
Якщо в умові задачі не вказано інше, опишіть закономірності та правила, які Ви
помітили в даних. Інакше Ваш розв’язок не отримає повної кількості балів.
Задача № 1 (20 балів).

Подано числівники мовою екарі та їхні значення:

wija
benomima rati
waroewoma joka rati
ije mepija
idibima rati beo
mepina daemita moeto
enama rati beo daemita moeto
moeto wija ma ije ka wido
moeto wija ma ije joka rati ka wido
moeto idibi ma widoma mepija ka benomi

2
16
38
39
55
80
111
129
149
343

(a) Напишіть цифрами:
• moeto waroewo
• ijema joka rati
• moeto wido ma benomi ka wi
Один з цих числівників має те ж саме значення, що й один з наведених вище
числівників.
(b) Напишіть мовою екарі: 1, 19, 26, 104, 292.
Одне з цих чисел може виражатися двома способами. Наведіть обидва.
!
△

Мова екарі належить до групи озер Паніай трансновоґвінейської родини мов. Нею
говорять близько 100 000 осіб в індонезійській провінції Папуа.
—Олексій Пегушев
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Вісімнадцята Міжнародна олімпіада з лінгвістики (2021)
Задачі для індивідуального змагання

Задача № 2 (20 балів).
падковому порядку:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Подано слова мовою зуні та їхні українські переклади у ви-

mo:chikwa datda:we
haya:we
doko:ko mo’le
ma:chikwa
mu:chikwa
mulonne ≈ mu’le
mowe
ha:k’yawe
doko:ko shiwe
mo:chikwa mulo:chikwa

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

курятина
чай (напій)
цукор
буханець хліба
намистинки
персиковий пиріг
ку́пи листків
куряче яйце
персикові дерева
шоколадний батончик

(a) Визначте відповідники.

***
Подано ще декілька слів мовою зуні та їхні українські переклади, також у випадковому порядку:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ade muwe
beyanne
homa:we
ma:k’yawe
ma:k’ose
ma’le
homayanne
mi’le
ade k’yawe

K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

крупинка (наприклад, солі)
качан кукурудзи
листки ялівцю
солона вода
згустки крові
трав’яне поле
кров
гілка ялівцю
сіль

(b) Визначте відповідники.
(c) Перекладіть українською мовою:
20. be’le

21. chikwa

22. datdanne

23. ade

24. mulo:we

25. hawe

Одне з цих слів перекладається так само, як одне з наведених вище слів мови зуні.
(d) Перекладіть мовою зуні:
26. солоний 27. листок ялівцю 28. шматок м’яса 29. вода 30. кукурудза 31. трав’яні поля
(e) Одна лінгвістка поглянула на карту батьківщини зуні й зауважила на ній місце
паломництва Ma’k’yayanne. Що таке Ma’k’yayanne? Пояснювати, як утворене
слово Ma’k’yayanne, не потрібно.
!
△

Мова зуні — ізольована мова. Нею говорять близько 9 500 осіб у штатах США НьюМексико й Арізона, які не мають виходу до моря.
’ — приголосний звук (т. зв. гортанна змичка). Знак : позначає довготу голосного.
—Елисія Ворнер, Семюел Амед (консультант: Веллс Макі-молодший)

Вісімнадцята Міжнародна олімпіада з лінгвістики (2021)
Задачі для індивідуального змагання

Задача № 3 (20 балів).
кілівіла:

3

Подано речення українською мовою та їхні переклади мовою

1. Один чоловік піймає цих чотирьох риб.
Bibani navasi yena minasina tetala tau.
2. Цей білий чоловік приїхав.
Lekota dimdim mtona.
3. Та дитина приїде.
Bikota gwadi magudiwena.
4. Ця бабця побачила ті човни.
Legisi waga makesiwena namwaya minana.
5. Який чоловік забив двох свиней?
Amtona tau lekalimati nayu bunukwa?
6. Бабці приглянули за двома чоловіками.
Leyamatasi teyu tauwau nunumwaya.
7. Та розумна жінка щось побачить.
Bigisi kwetala vivila minawena nakabitam.
8. Скільки собак приїхало?
Navila ka’ukwa lekotasi?
9. Якого човна побачили вожді?
Amakena waga legisesi gweguyau?
10. Та гарна дитина побачила цей камінь.
Legisi dakuna makwena gwadi magudiwena gudimanabweta.
11. Скільки речей з’їли ті білі чоловіки?
Kwevila lekamkwamsi dimdim mtosiwena?
12. Розумний вождь забив одну дику свиню.
Lekalimati natala bunukwa nagasisi guyau tokabitam.
13. Скільки жінок приглянуть за цим чоловіком?
Navila vivila biyamatasi tau mtona?
(a) Перекладіть українською мовою:
14.
15.
16.
17.
18.

Navila vivila biyamata tomwaya mtona?
Bikamkwamsi kweyu vivila minasina.
Amagudina gwadi lekota?
Tevila tauwau bigisesi gugwadi gudigasisi?
Legisesi ketala waga vivila minasiwena.

Одне з цих речень може перекладатися двома способами. Наведіть обидва.
(b) Перекладіть мовою кілівіла:
19.
20.
21.
22.
23.
!
△

Скільки човнів побачили ті бабці?
Ці чотири білі чоловіки приглянуть за цією розумною дитиною.
Скільки дітей з’їдять цих свиней?
Яка жінка піймала тих гарних риб?
Двоє диких собак побачили того діда.

Мова кілівіла належить до океанійської гілки австронезійської родини мов. Нею
говорять близько 20 000 осіб на островах Тробріан в Папуа Новій Гвінеї.
—Семюел Амед
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Задачі для індивідуального змагання

Задача № 4 (20 балів). Аґбіріґба — арго, чи таємна мова, якою говорять близько 30
носіїв діалекту оґбакірі мови іквере. Подано слова діалекту оґбакірі, а також їхні форми
мовою аґбіріґба та переклади:
оґбакірі
́ ẽ́
rіm

аґбіріґба
tіŕ іt́ ṹmẽ́
tʊ̃́mɔ̃́tʊ̃́nɔ̃̀
̀
іt́ ùbètіrè

олія

дружній жест

mɔ̃́nɔ̃̂
іb́ èrè

сон

áyã̂

око

ɔ́nʊ̃́
́ ̂
mɔ̃yɔ̃

átɪý̃ ã̀
ɔ́tʊ̃́nʊ̃́
tʊ̃́mɔ̃́tɪý̃ ɔ̃̀
ǹtʊ̀gàtʊ̃́dã́

сеча

̀ ɪtɪ
̀̃ rɪ
̀̃ tʊ̃
̀̃ m
̀ ã̀
ɔ́tʊ̃m

м’ясо, плоть
непокірність
братерство /
сестринство

оґбакірі

аґбіріґба

ńdá
bіś і ́

ńtʊ́dá
túbіt́ іś і ́

батько

ɔ̀yɔ̀

ɔ̀tɪ ̀yɔ̀

ḿbɔ́rɔ̂

ńtʊ́bɔ́tʊ́rɔ̀

отрута

ɔ́ʧɪ́

ɔ́tɪ́ʧɪ́

нога

òtṹ
́̃ ́̃
mіnі

òtṹtṹ
́̃ tі
́̃ nі
́̃ ́̃
tіmі

шукати

̀ ̀
wẽrũ

̀ ̀rũ̀
tũ̀wẽtũ

мати (дієсл.)

ŋ̀gàdã́
̀̃ mã
̀̃ ̀
ɔ́mɪrɪ

ɛ̀bɔ́

ɛ̀tʊ́bɔ́

два

àgɪ ̀rɪ ̀gɔ̀

àtɪ ̀gɪ ̀tɪ ̀rɪ ̀tʊ̀gɔ̀

àwâ

àtʊ́wà

ламати

wẽ́nẽ́

́̃ ́
tṹwẽ́tіnẽ

вода

усередині
відрижка
рот
стілець

(a) Одне зі слів мовою аґбіріґба є винятком. Його форма не виводиться за правилами,
які діють для інших слів мови аґбіріґба. Про яке слово йдеться? Як виглядало б
це слово, якби підкорялося загальним правилам?
(b) Наведіть форми аґбіріґба, які є відповідниками таких слів діалекту оґбакірі:
1. rʊ́tʊ̂

паличка для жування

2. rɛ̀wʊ̃́
3. bіḱ ó

божество
будь ласка

4. ɲ́ yẽ́ rɪ ̀yã̀ самиця
5. bɛ́kʷʊ̃́
вогонь
̀
̀
́
6. rіyõrõ вугілля
7. hʷɔ̀gâ
!
△

виходь!

Мова іквере належить до іґбоїдної групи атлантійсько-конґолезької родини мов.
Нею говорять близько 200 000 осіб в нігерійському штаті Ріверс.
Слова подані спрощеною транскрипцією. Знак ˜ позначає носову вимову голосного.
Знаки ˊ, ˋ і ˆ позначають відповідно високий, низький та спадний тони. ŋ = ng в англійському hang; ɲ = нь у слові лань; y = й; ʧ = ч. kʷ і hʷ вимовляються відповідно як k і h,
але з округленням губ. ɛ, ɪ, ɔ і ʊ вимовляються відповідно як e, i, o і u, але з відсунутим
назад коренем язика.
—Ліам Макнайт (консультантка: Морін Ейбл)
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Задача № 5 (20 балів).
ahapery
tsiksi
puru
tsimywak
tsikmoronaha
tsimymoro
myzomo
piboro
nimoro
tsipaperynaha
nimypery
tsipikharapyryk

Подано слова мовою рикбакца та їхні українські переклади:

я вас почекав
ти
[ пішов
я посплю
він поспить
ти пополюєш
ми скупалися
ти
[ скупаєшся
я прийду
він прийде
[
я його вкушу
він його вкусить
він скупався
ми тебе почекаємо
він нас почекав
ти мене обіймеш

nisiboro
tsipurunaha
iknaraha
piksi
zahaboro
mywak
tsibeze
zuru
tsikzomo
piwy
pikbeze
tsimykarinaha

(a) Перекладіть українською мовою:

він їх вкусив
ми поспимо
я
[ впав
я піду
він піде
він
[ вас вкусив
я пополюю
він пополює
ти його вбив
він поспав
ти
[ прийшов
я його розріжу
він його розріже
він мене вб’є
ми станцюємо

(b) Перекладіть мовою рикбакца:

• aharapyryk

• ми впадемо

• mymyboro

• я скупався

• uru

• ти нас вкусив

• tsiksiwynaha

•

• ikwak
• ziksi

•

[
[

я їх почекаю
він їх почекає
я вас обійму
він вас обійме

• ти підеш
• я його вбив
!
△

Мова рикбакца належить до мовної родини макро-же. Нею говорять близько 600 осіб
у Бразилії. s = ш; ts = ч; y — голосний звук; z — приголосний звук.
—Андрій Нікулін

Редактори: Семюел Амед, Мілена Венева, Елисія Ворнер, Дмитро Герасимов,
Ксенія Гілярова, Станіслав Гуревич, Шінджіні Ґгош, Іван Держанський (техн. ред.),
Х’ю Доббс, Борис Іомдін, Кім Мінґю, Лі Тхехун, Бруну Л’Асторіна, Дан Мiря,
Ліам Макнайт, Андрій Нікулін, Мійна Норвік, Пань Тунле,
Олексій Пегушев (відп. ред.), Олександр Піперськи, Марія Рубінштейн,
Даніель Руцький, Ґабрієла Хладнік.
Український текст: Олена Сірук.

Успіхів!

