
 

Pkt.: 

KONKURS LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ „WIEŻA BABEL” 2013/14 
ELIMINACJE SZKOLNE (czas pisania: 40 min) 

 
Imię i nazwisko: ............................................................................................................... 

 

Zad. 1. (18 pkt) Zapisz (cyframi) liczby jednocyfrowe, których polskie nazwy zawierają głoskę: 

 

d: ………………………………………  ś: ……………………………………… 

 

Zad. 2. (12 pkt) Ile sylab wypowiada się, czytając podane liczby? 

 

123: ………   1023: ………   999: ………   88: ………   14: ………   66: ……… 

 

Zad. 3. (20 pkt) Oto kilka liczb zapisanych cyframi z gry komputerowej „Myst”. 

12 = @ 

10 = ) 

8 = 8 

17 = & 

3 = 3 

13 = # 

 

Zapisz tymi cyframi liczby:  2 = ………………     5 = ……………… 

 

7 = ………………     15 = ..…………….     18 = ……………... 

 

Zad. 4. (20 pkt) Oto kilka określeń czasu po albańsku.             wpół do ósmej – shtatë e gjysmë  

 za piętnaście szósta – gjashtë pa pesëmbëdhjetë             szesnasta siedem – gjashtëmbëdhjetë e shtatë 

Zapisz po albańsku: 

wpół do siódmej – ………………………………………………………………………………………………. 

 

siódma szesnaście – …………………………………………………………………………………………….. 

 

za siedem piąta – ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Co może oznaczać albańskie zdanie „Dymbëdhjetë plus pesë është e barabartë me shtatëmbëdhjetë.”, jeśli 

tylko trzy występujące w nim słowa są liczebnikami? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 



SZKOLNE ELIMINACJE DO KONKURSU „WIEŻA BABEL” 2013/14 

– odpowiedzi i schemat oceniania 
 

Punktacja za cały test: 0-70 pkt. 

 

Zad. 1. (0-18 pkt)   d: 1, 2, 7;   ś: 6, 7, 8 

3 pkt za każdą poprawną liczbę; 

odejmujemy po 3 pkt (nie przekraczając zera za całe zadanie) za każdą niewłaściwą. 

 

Zad. 2. (0-12 pkt)   123: 5,   1023: 6,   999: 9,   88: 6,   14: 3,   66: 4 

Po 2 pkt za każdą poprawną liczbę. (Za niepoprawną lub brak – 0). 

 

Zad. 3. (0-20 pkt)   2 = 2   5 = 5   7 = 7   15 = %   18 = * 

Po 4 pkt za każdy znak. Za ostatni znak 2 pkt, jeśli składa się z elementów 3 i %, 

ale nie pokrywają się one jednym odcinkiem. 

 

Zad. 4. (0-20 pkt) 

 

wpół do siódmej – gjashtë e gjysmë 

siódma szesnaście – shtatë e gjashtëmbëdhjetë 

za siedem piąta – pesë pa shtatë 

Po 5 pkt za poprawne wyrażenie. 

2 pkt, jeśli w danym wyrażeniu niewłaściwy jest jeden wyraz (ignorujemy ewidentne błędy 

w przepisywaniu, brak diakrytyki itp., ale niepoprawną ostatnią literę traktujemy jako błąd!) 

lub jeśli w trzecim przykładzie odpowiedź brzmi „pa shtatë pesë” (inne zmiany szyku 

oceniamy na 0 pkt). 

 

„Dymbëdhjetë plus pesë është e barabartë me shtatëmbëdhjetë.”:   12+5=17 

5 pkt za dowolne sformułowanie tego typu 

(dwanaście plus/dodać pięć to/równa się/jest/daje/stanowi/... siedemnaście), 

również z użyciem cyfr lub symboli. 


