
 

Pkt: 

KONKURS LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ „WIEŻA BABEL” 2015/16 
– ELIMINACJE SZKOLNE (czas pisania: 40 min) 

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

Zad. 1. (21 pkt) Uzupełnij kolumny odpowiednimi dla danego wyrazu liczbami. 

wyraz: gwiżdż posadź posadzi dzieciak cień cicho chcieć 

Z ilu składa się głosek?        

Ile ma głosek 
o wymowie ć? 

       

Ile liter „i” oznacza 

w nim samogłoski? 
       

 

Zad. 2. (20 pkt) Oto kilka zdań po włosku, a poniżej ich tłumaczenia w przypadkowej kolejności. 
 

A. Ti vedo.     B. Lo compro.      C. Te lo canto.      D. Lo conosci.     E. Me lo compri. 
 

1. Kupuję to.   2. Kupujesz mi to.   3. Śpiewam ci to.   4. Widzę cię.   5. Znasz to. 
 

Połącz odpowiednio litery z liczbami:   A..........,   B..........,   C..........,   D..........,   E..........  

 

Napisz po włosku „Widzisz mnie.” .......................................................................................... .. 
 

Zad. 3. (23 pkt) Oto kilka liczb zapisanych po tamilsku. (Jest to liczący ponad 2000 lat język używany w 

Azji, głównie na południu Indii).      125 = ௱௨௰௫      501 = ௫௱௧ 

11060 = ௰௧௲௬௰      100100 = ௱௲௱      51000012 = ௫௰௧௲௲௰௨ 

 

Uzupełnij:   ............................... = ௬௱௫௰௲௨௱௬      ................................ = ௲௧௲ 

 
6000000 = .............................., 2015 = ..............................., 1200 = ............................. 
 
Zad. 4. (24 pkt) Oto kilka dat zapisanych w wolapiku, sztucznym języku utworzonym pod koniec XIX w. 

 

A. velul telsetelid      B. velul telsejölid      C. lulul telsefolid 
 

D. lulul telid      E. jölul telsid      F. jölul folid 
 
Która data jest która? (Dopisz odpowiednie litery do polskich tłumaczeń):      2 maja: ............ 

 
24 maja: ............      4 sierpnia: ............      20 sierpnia: ............      22 lipca: ............      28 lipca: ............ 

 
Zapisz w wolapiku datę 27 kwietnia: ................................................................................................................... 



SZKOLNE ELIMINACJE DO KONKURSU „WIEŻA BABEL” 2015/16 

– odpowiedzi i schemat oceniania 
 

Punktacja za cały test: 0-88 pkt. 

 

Zad. 1. (21 pkt) Po 1 pkcie za każdą prawidłową liczbę: 

wyraz: gwiżdż posadź posadzi dzieciak cień cicho chcieć 

Z ilu składa się głosek? 5 5 6 5 3 4 4 

Ile ma głosek 
o wymowie ć? 

0 1 0 1 1 1 2 

Ile liter „i” oznacza 
w nim samogłoski? 

1 0 1 0 0 1 0 

 
Zad. 2. (20 pkt) 
 

A4, B1, C3, D5, E2 – po 3 pkt za każde właściwe przyporządkowanie 

 

Widzisz mnie. = Mi vedi. 
 

5 pkt za poprawne zdanie, 2 pkt za zdanie z jakimkolwiek pojedynczym błędem, np. przy 
niepoprawnym którymś wyrazie, dodanym wyrazie lub innym szyku. 

 
Zad. 3. (23 pkt) 

 

650206 = ௬௱௫௰௲௨௱௬      1001000 = ௲௧௲ 
 

Po 4 pkt za prawidłowe liczby, 0 za liczbę z jakąkolwiek nieprawidłowością. 
 

6000000 = ௬௲௲, 2015 = ௨௲௰௫, 1200 = ௲௨௱ 
 

Po 5 pkt za prawidłowe zapisy; 
 

2 pkt za zapis, w którym wystąpił jeden błąd, tzn. dodano jeden znak, brakuje jednego znaku lub 

jeden znak zastosowano błędnie (w pierwszej liczbie dotyczy to również zapisów postaci ௬XX). 

 

Zad. 4. (24 pkt)    2 maja: D 
 

24 maja: C      4 sierpnia: F      20 sierpnia: E      22 lipca: A      28 lipca: B 
 

Po 3 pkt za za każde właściwe przyporządkowanie. 
 

27 kwietnia: folul telsevelid 
 

6 pkt za poprawny zapis. 

4 pkt przyznajemy, gdy pierwszy wyraz jest bezbłędny, a drugi zawiera człon tel lub vel oraz gdy drugi 
wyraz jest bezbłędny, a pierwszy zaczyna się na fol. 
2 pkt przyznajemy, gdy jeden wyraz jest w pełni poprawny, a drugi nie spełnia powyższych wymagań oraz 
gdy oba wyrazy są błędne, ale pierwszy zaczyna się na fol, a drugi zawiera człon tel lub vel. 


