Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 3 III 2018
KONKURS JĘZYKOZNAWCZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „WIEŻA BABEL” - FINAŁ
Imię i nazwisko:

WYNIK:

.......................................................................................................................................................
Zad. 1. (12 pkt) Uzupełnij:

Głoska t ma się do d tak jak ć do ………… i tak jak ………… do ż.
Głoska c ma się do cz tak jak z do ………… i tak jak ………… do dż.
Zad. 2. (7 pkt) Kasia steruje robotem i zapisała wydawane mu polecenia kodem: naprzód jako ox, wstecz
jako x, prawo jako oo, a lewo jako o. Jakie polecenia mogła kolejno wydawać Kasia, jeśli zakodowała je
jako ooxx? Podaj wszystkie możliwości!
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Zad. 3. (15 pkt) Oto kilka zdań łacińskich i ich tłumaczenia:
Mulier filiam suam et aviam vocat. = Kobieta woła swoją córkę i babcię.
Soror mea puellam altam videt. = Moja siostra widzi wysoką dziewczynkę.
Avia et soror sua mulierem vident. = Babcia i jej siostra widzą kobietę.
Amantne avia et filia mulierem parvam? = Czy babcia i córka kochają małą kobietę?
Zapisz w łacinie: mała dziewczynka …………………….……………………………………………………...
Córka kocha moją siostrę. ………………………………………………………………………………………
Czy wysoka kobieta woła jej babcię? …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

Zad. 4. (10 pkt) Oto kilka form włoskich czasowników,

mów – parla

które odmieniają się według tego samego schematu:
Państwo mówią – parlano
Pan szuka – cerca
mówić – parlare
Państwo szukają – cercano
pytaj – domanda
pracujesz – lavori
niech Pan pyta – domandi
niech Państwo pracują – lavorino
niech Państwo pytają – domandino
Zapisz po włosku:
szukaj – ………………………………………..

pytać – ………………………………………..

Podaj wszystkie możliwe tłumaczenia na polski:
lavora – …………………………………..……………………………………..……………………………...
parli – ...……………………………………..…………………………………………………………………..

Zad. 5. (16 pkt) Oto kilka określeń czasu po węgiersku:

A) fél három

B) fél négy

E) nyolc perc múlva nyolc

C) háromnegyed hét

D) negyed nyolc

F) tizennégy perccel múlt nyolc

Dopasuj litery do godzin:
2.30: ………

3.30: ………

7.15: ………

6.45: ………

8.14: ………

7.52: ………

Zapisz po węgiersku:

6.30 …………………………………………………………………………………….
2.15 …………………………………………………………………………………….
7.45 …………………………………………………………………………………….
3.18 …………………………………………………………………………………….

