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Колобок   («Ем»)  

Завдання 1: 

Номер Літера  Номер Літера  Номер Літера 

1 R  9 C  17 L 

2 T  10 A  18 M 

3 S  11 U  19 W 

4 H  12 B  20 J 

5 O  13 F  21 G 

6 Q  14 E  22 D 

7 I  15 P  23 N 

8 K  16 V    

Завдання 2 і 3: 

Карачаєво-
балкарською 

Українською  Українською 
Карачаєво-

балкарською 

акка дід  я мен 

бёрю вовк  падати тюшерге 

биз ми  хліб гырджын 

бир один  сюди бери 

бишерге випікати(ся)  баба амма 

гютдючюк колобок  тісто тылы 

джетерге дістатися  їсти ашаргъа 

джыр пісня  земля джер 

кетерге піти  вибивати къагъаргъа 

къоркъаргъа боятися  сам кесим 

къоян заєць  старі къартла 

сюерге любити  жменя уууч 

тёгерек круглий  два эки 

тёнгерерге котитися  вікно терезе 

тюлкю лисиця  пригорща уртлам 

ун борошно  ти сен 

чабаргъа бігти  ведмідь аю 

Автор карачаєво-балкарського тексту казки — Фатіма Байрамукова. 



 

 

Множина   («Ес» та «Ех») 

Найкращий відомий укладачам розв’язок до цієї задачі дозволяє відновити 944 форми з 
1000 і є таким: 

1. Якщо слово закінчується на -ок, перед яким не йде два приголосних поспіль, замі-
нити кінцівку на -к, прибравши голосний -о-. 

2. Якщо форма закінчується на -нь або -ць, перед ними йде голосна -е- чи -о-, а перед 
голосною — не л, видалити голосну. 

3. Якщо слово закінчується на -лець, замінити кінцівку на -льць. 

4. Якщо слово закінчується на -єць, замінити кінцівку на -йць. 

5. Якщо форма закінчується на -лі- плюс приголосний, замінити -лі- на -льо-. 

6. Якщо форма закінчується на -і- плюс приголосний або -ст(ь) і слово позначає не лю-
дину, замінити -і- на -о-. 

7. Якщо форма закінчується на -ар і позначає людину, додати -і. 

8. Якщо форма закінчується на -й, замінити цю літеру на -ї. 

9. Якщо остання літера форми приголосна, додати -и. 

10. Якщо остання літера форми — -а, замінити її на -и. 

11. Якщо форма закінчується на -ини, має більше ніж два склади, а слово позначає лю-
дей, відкинути -ни. 

12. Якщо остання літера форми — -о, а іменник позначає людину (або людиноподібну 
істоту), замінити -о на -и. 

13. Якщо остання літера форми — -о, замінити її на -а. 

14. Якщо остання літера форми — -и, а передостання — шипляча приголосна (ж, ч, ш, 
щ), то замінити останню літеру на -і. 

15. Якщо остання літера форми — -я, а перед нею приголосна й або вона не подвоєна і 
не -ст-, або слово позначає людину, то замінити -я на -і. 

16. Якщо остання літера форми — -я, а передостання голосна, замінити -я на -ї. 

17. Якщо остання літера форми — -ь, замінити його на -і. 

18. Якщо остання літера форми — -е, передостання — шипляча приголосна (ж, ч, ш, щ) і 
наголос падає на останній склад, замінити -е на -і. 

19. Якщо остання літера форми — -е, передостання — шипляча приголосна (ж, ч, ш, щ), 
замінити -е на -а. 

20. Якщо остання літера форми — -е, замінити її на -я. 


