KONKURS LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ „WIEŻA BABEL” 2016/17
ELIMINACJE SZKOLNE (czas pisania: 40 min)
Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................

Pkt:

Zad. 1. (9 pkt) Uzupełnij kolumny odpowiednimi dla danego wyrazu liczbami.
wyraz:

nic

nić

nici

nie

cień

cieni

cieniami

mażę

marzę

marznę

Z ilu głosek
się składa?
Ile ma sylab?
Ile ma głosek i ?
Zad. 2. (12 pkt) Oto wymowa liczb 3, 14, 16, 20, 29, 42 w chińskim dialekcie hakka podana w przypadkowej
kolejności:

ngisip

ngisipgiu

sam

sipliuk

sipsi

sisipngi

...........

...........

...........

...........

...........

...........

Podpisz każdą liczbę cyframi i zapisz w hakka: 13 = .......................................

94 = ......................................

Zad. 3. (14 pkt) Na komputerze zapisano nazwy kilku
państw, ale potem niestety czcionka zmieniła się na
Wingdings3 i napisy wyglądają teraz tak jak w tabelce
obok. Przy każdym napisie zapisz, co to za państwo,
wiedząc, że są wśród nich Czechy, Niemcy i Polska.

.............................

Zad. 4. (15 pkt) Poniżej znajdują się (w przypadkowej kolejności) samoańskie* wyrażenia oznaczające:

 .............................

ta duża książka,

to małe miasto,

 .............................

ta duża wyspa,

ten wesoły chłopiec,

 .............................

ten duży dom,

ten wysoki chłopiec.

 .............................

 .............................
 .............................

‘o le fale tele

‘o le tama fiafia

‘o le tama mauluga

‘o le ‘a‘ai la‘itiiti

‘o le motu tele

‘o le tusi tele

Na podstawie powyższych danych podaj
wszystkie możliwe tłumaczenia na samoański słów:

wyspa – …...........…….................................................

mały – …...........…….................................................

wesoły – …...........…….................................................

* Samoański jest używany na wyspach Samoa, położonych na Ocenie Spokojnym, między Australią a Hawajami.

SZKOLNE ELIMINACJE DO KONKURSU „WIEŻA BABEL” 2016/17
– odpowiedzi i schemat oceniania
Punktacja za cały test: 0-50 pkt.
Zad. 1. (9 pkt)
nic

nić

nici

nie

cień

cieni

cieniami

mażę

marzę

marznę

3

3

4

2

3

4

6

4

4

6

1

1

2

1

1

2

3

2

2

2

1

1

2

0

0

1

1

0

0

0

Od 9 odejmujemy po 0,5 pkt, nie przekraczając zera, za każdą wypełnioną błędnie lub pozostawioną pustą
pozycję. (Czyli za 0-12 odpowiedzi poprawnych jest 0 pkt).
Zad. 2. (12 pkt)

ngisip
20

ngisipgiu
29

sam

sipliuk

sipsi

sisipngi

3

16

14

42

1 pkt za każdą dobrze podpisaną liczbę.
13 = sipsam

94 = giusipsi

Po 3 pkt za dobrą odpowiedź.
(0 pkt za odpowiedź błędną).
Zad. 3. (14 pkt)

 FRANCJA


GRECJA



BELGIA

 KANADA
 POLSKA


CZECHY



NIEMCY

Po 2 pkt za bezbłędną nazwę. 1 pkt, jeśli w nazwie jest błąd (np. Francia, Belgja, Canada).
Zad. 4. (15 pkt)

wyspa – fale, motu, tusi

5 pkt za dokładnie te wyrazy;
3 pkt, jeśli wymienione są przynajmniej dwa z nich i maksymalnie jeden błędny;
1 pkt, jeśli wymienione są przyn. dwa z nich oraz dwa błędne lub podano jeden z nich i maks. jeden błędny;
0 pkt w pozostałych wypadkach.
mały – la‘itiiti

wesoły – fiafia, mauluga

5 pkt, jeśli podano tylko ten wyraz;
3 pkt, jeśli podano ten i jakiś inny;
1 pkt, jeśli podano ten i dwa inne;
0 pkt w innych wypadkach.

5 pkt, jeśli podano tylko te dwa wyrazy;
3 pkt, jeśli podano je i jeden inny;
1 pkt, jeśli podano oba prawidłowe i dwa inne
lub jeden prawidłowy i maksymalnie jeden błędny;
0 pkt w pozostałych wypadkach.

