
 

Відповіді та пояснення 
I Українська інтернет-олімпіада з лінгвістики. 13 грудня 2015 р. 

1. Дієслова 

Частинка -ся, яка є так званим постфіксом, виконує таку роль: 

o У словах першої категорії -ся позначає зверненість відповідної дії на себе: митися — це ми-

ти себе, вчитися — вчити себе, переховуватися — переховувати себе. 

o У словах другої категорії -ся позначає зверненість дії одне на одного: цілуватися — це цілу-

вати одне одного, битися — бити одне одного, бачитися — бачити одне одного. 

o Слова третьої категорії без постфікса -ся не існують. 

1   вдягатися 3   усміхатися 
    

3   ручатися 1   грітися 
    

2   зустрічатися 3   юрбитися 
    

1   голитися 1   стримуватися 
    

2   сваритися 3   сумніватися 

2. Речення (кіриба́ті) 

Будова речень така: 

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

рму 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 — «знайти». При-

судок 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 сто-

їть індикатор його числа: te для однини, taian для множини. 

5. Останнім у реченні стоїть підмет: aomata означає «чоловік», а aine — «жінка». Безпосеред-

ньо перед підметом стоїть індикатор його числа (такий самий, як і для додатка): te для од-

нини, taian для множини. 

Завдання 1. 

5   Жінки побачили квіти. 6   Чоловік знайде квіти. 
    

1   Чоловік побачив фрукт. 8   Жінки знайдуть фрукт. 
    

2   Жінки знайдуть квіти. 3   Чоловіки знайдуть квітку. 
    

4   Жінка побачить квіти. 7   Жінки знайшли квіти. 



 

Завдання 2. 

✔   E noorii taian uaa te aomata. ✕   A na noorii te uee te aine. 
    

✕   E kunea te uaa taian aomata. ✕   E kunea taian uee te aine. 

3. Черевомовлення 

Слова не можуть містити губних звуків п, б, м: при вимові таких звуків глядач побачить рух губ. 

Завдання 1. 

1   стіл, парта 1   лежак, тапчан 
    

2   коробка, скриня 2   пума, кугуар 
    

2   суп, юшка 2   чуб, оселедець 
    

2   біда, нещастя 1   лазарет, госпіталь 

Завдання 2. 

✔   Ада ✕   Богдан ✕   Марися ✕   Петро 
        

✔   Анастасія ✕   Гліб ✔   Олександра ✔   Сергій 
        

✕   Артем ✔   Данило ✔   Орися ✕   Таміла 

4. Поняття (фінська мова) 

Складені у фінській мові поняття утворюються з простих понять таким чином: 

o Сад — це город з деревами. 

o Дрова — це дерево для підпалу. 

o Фокус (лінзи) — це точка підпалу. 

o Сарказм — це слово-укол. 

o Коршак — це відгалуження яструба. 

o Путівник — це книга-екскурсовод. 

o Словник — це книга слів. 

o Довідник — це книга знань. 

o Енциклопедія — це книга слів і знань (факти-

чно — словник, у якому про кожне слово по-

дано довідку). 

Крім того, слова «укол» і «точка» мають спільний відтінок значення і перекладаються фінською 

мовою схожим чином. 

Завдання 1. 

1   відгалуження 10   знання 4   точка 
      

9   город 2   книга 5   укол 
      

6   дерево 7   підпал   
      

3   екскурсовод 8   слово   



 

Завдання 2. 

5   дрова 2   путівник 4   фокус (лінзи) 
      

7   енциклопедія 6   сад   
      

1   коршак 3   сарказм   

Завдання 3. 

фінська  українська  фінська  українська  фінська  українс. 

sanakirja → словник  tietokirja → довідник  haukka → яструб 

5. Голосовий помічник 

Для кількості листів від 1 до 100 можемо записати такі тридцять фрагментів: 

o фрагмент «у вас»; 

o фрагменти «один новий лист», «два нових листи», «три нових листи», «чотири нових листи»; 

o слова від п’ять до дев’ятнадцять, назви десятків від двадцять до дев’яносто, слово сто; 

o фрагмент «нових листів». 

Для кількості листів від 1 до 1000 до наведених фрагментів додамо такі дев’ять: 

o назви сотень від двісті до дев’ятсот, а також слово тисяча (або — альтернативно — фра-

гмент «одна тисяча»). 

Для кількості від 1 до 10 000 додамо такі чотири фрагменти: 

o слово тисяч; 

o фрагменти «дві тисячі», «три тисячі», «чотири тисячі»: якщо слово тисячі записувати окре-

мим фрагментом, то доведеться окремо записати і нове слово дві, а також відділити фраг-

мент «нових листи», тобто виграшу в загальній кількості фрагментів не буде. 

від 1 до 100: 30 від 1 до 1000: 39 від 1 до 10 000: 43 

6. Письмо (черо́кі) 

Кожному символу письма черокі відповідає послідовність з кількох латинських літер; рідше — од-

на літера. Напрям письма — зліва направо. Відповідності між символами черокі та послідовностя-

ми літер можна знайти, наприклад, у статті «Cherokee syllabary» на «Вікіпедії» (але для того, щоб 

розв’язати задачу, точний список відповідностей встановлювати не потрібно). У цій же статті мож-

на почитати про історію появи такої незвичної системи запису. 

9   atsilvsgi 8   gohiyudodi 7   osdvigvnedi 4   tsvsgina 
        

13   danotlvhisisgv 6   igaasasdv 2   quanitliniyi   
        

12   dudalehnav 11   kanouludi 3   seluunenudi   
        

1   ganolvvsgv 5   nuwenahvi 10   tsatiyosidi   
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherokee_syllabary
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