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 Спільний залік  

Максимальна оцінка за задачу — 150 балів 
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Ла́ху. Таміла Краштан 

Вам до рук потрапив короткий словник назв тварин мовою лаху. Кожну сторінку словника 

розбито на дві колонки, а кожну колонку — на три комірки (верхню, середню та нижню), 

причому в кожній із комірок записано рівно одну назву. Таким чином, на одній сторінці 

словник вміщає шість слів (перші три в лівій колонці, а решту три — у правій). Те, як вигля-

дає розворот словника, показано на наступному аркуші. 

На жаль, просто у ваших руках словник розпався на окремі картки, з обох боків яких опи-

нилося по слову (щоправда, кілька карток з одного боку виявилися порожніми). Наприк-

лад, зі зворотного боку до слова 1 деякої сторінки опинилося слово 4 попередньої чи наступ-

ної; зі зворотного боку до слова 2 деякої сторінки — слово 5 попередньої чи наступної і т. д. 

Завдання 1. Пари слів з карток подано далі. Слова позначено числами від 1 до 52 із припи-

саними літерами а чи б (число задає умовний номер картки). Прочерк означає відсутність 

слова на звороті. Відновіть початковий порядок у словнику всіх 100 слів. 

Завдання 2. Подаємо також назви рослин з іншого джерела; їх занумеровано числами від 

1 до 50. У якому порядку розташовувалися б між собою ці 50 назв у словнику? 

Примітка. Ла́ху — одна з тибето-бірманських мов (тобто це сино-тибетська мова, що не є 

діалектом китайської). Нею розмовляють близько 600 тисяч осіб у Південно-Східній Азії. 

Упорядник словника, відомий дослідник тибето-бірманських мов, у своїй роботі взяв за 

основу традиційний для частини народів Азії спосіб упорядкування слів. У цій задачі ми 

наводимо слова у транслітерації кирилицею. Літера қ позначає звук, схожий на к, але з 

дещо глибшою вимовою; ң — звук, який позначає сполучення літер ng в англійському чи 

німецькому sing. Літера х після приголосного позначає, що цей приголосний вимовляють 

із придихом. Літери ɛ та ɔ позначають звуки, що вимовляються так само, як е та о відповід-

но, але із ширше розкритим ротом. Літера ə позначає голосний звук між е та о. Решта літер 

виступають на позначення тих самих звуків, що й в українській мові. Позначка над голос-

ним та/або апостроф після нього задають так званий тон — особливість вимови цього го-

лосного. 

При вказуванні відповідей переписувати слова мови лаху не потрібно. Додаткові пояснен-

ня до відповідей давати не обов’язково. Бал за кожне з двох завдань буде визначено як дов-

жину найдовшої спільної підпослідовності вашого порядку слів та справжнього. Результа-

том команди стане сума балів за обидва завдання. 

  



 
слово 1 слово 4 слово 1 слово 4 

слово 2 слово 5 слово 2 слово 5 

слово 3 слово 6 слово 3 слово 6 

Розворот словника. Зліва — сторінка 

з парним номером, праворуч — із непарним. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 
Слово з одного 

боку картки 

Слово з іншого 

боку картки 
№ 

1а пɛп̂əлə палома 1б 

2а чи̂ чхум̂əқ̂ɔ’̀ 2б 

3а ха́мɔ’̀ мɛ́мӯч?ґ̀əлə 3б 

4а ка́ко̄ чақ̀а̄шу́ні 4б 

5а пхи̂ла̂ мɔ’̀ңа̂’па 5б 

6а пада̂қо̄ та́ма ̀ 6б 

7а вѝнɔмɛ̄ні фа̂’пх?в̂а̂қɔ ̀ 7б 

 — лɔтӯма 8б 

9а гɔ’̀ фа̂’джɔл̀ɔ́ 9б 

10а ла̂ґа’̀ фа̂’шӯ 10б 

11а ла̄қо’̀ —  

12а джа̄мə́қɔ̄ чѐ 12б 

13а пана́тɔ̄ тɔтɔɛ́ 13б 

14а гəлəпхи шɛш̂?̄ңа̂ 14б 

15а пɛг̂ул̀і па̄ко̂’ 15б 

16а мут̂хɛ’̂қхɛқ̂у́ мɔ’̀на̂’ 16б 

17а пɛ̄чи̂ х?ќо̂’ма 17б 

18а ɔ́қа̄ңа̂’нɔма аґɔа̀л?п́ɛ ̀ 18б 

19а даш̀ɔ̄ ну’̀і 19б 

20а ва̂пум̂а вѝчɔ́нɛ’̂ 20б 

21а шічи̂ ши̂’та̂’ңɛ’̂ 21б 

22а ну ̂ тɔп̀ɔ ̂ 22б 

23а у́мɛ ̂ а́пха’̀ңа̂’ 23б 

24а гѝджӣңа̂’на̂’ма фа̂’пɛ́ 24б 

25а вѐ ф?ќо̂’ма 25б 

26а ɔ́қа̄жɛм̀?т́ɔ̄ ача́ңа̂’ 26б 

 



 

№ 
Слово з одного 

боку картки 

Слово з іншого 

боку картки 
№ 

27а ?ќа̂’?м́у ̂ ɛ́ɔп̀а 27б 

28а пə’̀фу ̂ хɛ́хəма 28б 

29а п?ќо̄ло̂ пуш̂ɛ̄ма 29б 

30а у́пхуу́на̂’ңа̂’ а́пɔч̂?қ́а̂қа̂ 30б 

31а чаг̀а̂’ки̂нуб̀ɛ ̀ чхи 31б 

32а ґɔп̂ул̀ɔ’̂ кхи́жӣ 32б 

33а лɔ̄ —  

34а чхуп̂ɛ́ңа̂’ чɔң̂а̂’ɛ́ 34б 

35а джам̀ə ̂ ча̂’кхɛвѝ 35б 

36а фа̂’ла’̀пху’̂ ва’̀қхɛп̂ɛ ̂ 36б 

37а пуч̂хӣлɔ’̀ пут̀?қ́ɛ’̂ 37б 

38а к?ќо̂’ло̂’ чап̀хи̂ту ̂ 38б 

39а лашо фа̂’шаґɛ́ 39б 

40а налу́п?’̀ тɔ́тəв̂ѝ 40б 

41а пакɔ̄ла́ джѝ’пхима 41б 

42а фа̂’кхо̂’ гɔм̀ɛ́қу 42б 

43а ґун̂і ґɔл̀ɛқ̂а̄ 43б 

44а чхуң̂а̂’ чоңɛ’̂ 44б 

 — лɛ́ңа̂’ 45б 

46а кхɔ̄тɔ̄ ґуп̂хима 46б 

47а пуф̂а̄ пу́гɔ’̂мɔ’̀шӯ 47б 

48а чак̀хɔпе к?ќо̄ло̂ 48б 

49а ши̂’та̂’жɛ ̀ ше 49б 

50а пхо’̀қо̄ло̂ хɔва’̀ 50б 

51а пɛқ̂о́лɛ’̀ палу’̂ 51б 

52а а́чѐқа̄ қха̂’ча́пу́гɔ’̂ 52б 

 



 

№ Назва рослини  № Назва рослини 

1 кха̂’дɔч̂ɛ́  26 тхɔм̂əш̂?̄ 

2 лɔ́кха̂  27 қхɛн̂ум̀а 

3 фа̂’кхо̂’ве’̂  28 тɔ́тəм̂у ̀

4 п?ч̀ɛ ̀  29 ва̂ 

5 пха̂’кхɛ’̂  30 га̂ 

6 ма́кучɛ  31 чаш̀?̄ 

7 ла ̀  32 ма’̀ңɔ’̂ш?̄ 

8 нɔ’̂нɔ́  33 авɛ ̂

9 чхо’̀  34 жаа̂’ 

10 ка́шо̂’че ̂  35 шама 

11 пуч̂хɔ  36 а́пхѐ’ 

12 гɔч̂а́о̄  37 ша́ла̂ 

13 кхи̂жи̂  38 ?̄пху 

14 апу́  39 ңа̂’ɛ́ши́ве’̂ 

15 чхуп̂? ́  40 хугɔ ̂

16 пхо’̀ш?̄  41 дан̀еч̂ɛ ̀

17 пха’̀ку́чɛ ̀  42 тɔ́кɔчɛ ̀

18 ве’̂  43 джа’̀ 

19 чочɛ ̀  44 қɔпхɛши̂’ 

20 ха́пиджібɔ  45 ґɔ ̂

21 би̂нічɛ ̀  46 пхɛж̂ɔч̂ɛ ̀

22 п?п̀а̄ɔ̄  47 мə̄ча̄ 

23 чхѐ’пɔн̂ɛ’̂  48 ɔт̀е 

24 жи̂хɔ́ма  49 тхɔн̂а̂’ 

25 а́пɔ ̂  50 томə ̂

 



Завдання 1. Запишіть позначення назв 

тварин від 1а до 52б у правильному по-

рядку: 

 Завдання 2. Запишіть номе-

ри назв рослин від 1 до 50 у 

правильному порядку: 

 

 

 
 


