
 

Pkt.: 

KONKURS LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ 

„WIEŻA BABEL” 2010/11 
ELIMINACJE SZKOLNE (czas pisania: 45 min) 

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

Zad. 1 (6 pkt) Oto kilka form tureckich czasowników: czyta – okuyor, czytam – okuyorum, 

idzie – gidiyor, idziesz – gidiyorsun, piszesz – yazıyorsun, widzę – görüyorum, widzisz – görüyorsun. 

 

Napisz po turecku:            idę – …………………………………… 

 

pisze – ……………………………………   widzi – …………………………………… 

 

Zad. 2 (3+6 pkt) Po fińsku kukka to „kwiat”. Oto jeszcze pięć fińskich słów: 

1. kukat, 2. kukkanen, 3. tytöt, 4. veikko, 5. veikkonen. Dopasuj ich numery do tłumaczeń: 

 

   chłopiec – ……      chłopczyk – …….      dziewczyny – …….      kwiatek – …….      kwiaty – …….       

 

Zapisz po fińsku: dziewczynka – ……………………………… 

 

dziewczyna – ………………………………  chłopcy – ……………………………… 

 

Zad. 3 (4+6 pkt) Jaś zapisał słowami w kolejności alfabetycznej wszystkie liczby mniejsze od 100, 

które w swoim zapisie mają cyfrę 3. Podaj (cyframi) pierwszą, drugą, przedostatnią i ostatnią z tych 

liczb. 

pierwsza = ……………   druga = ……………    przedostatnia = ……………   ostatnia = …………… 

 

Ile liczb napisał Jaś? ….……  Ile z liczb Jasia ma w swoim zapisie słowami literę „i”? ……….. 

 

W wymowie ilu z liczb Jasia występuje głoska sz? ………. 

 

Zad. 4 (5+4 pkt) Oto kilka staroegipskich 

nazw miesięcy zapisanych w umowny sposób 

alfabetem łacińskim: 

 

 

 

 

 

 

Podaj staroegipskie nazwy miesięcy: 

abed fedunu ni peret – sierpień 

abed fedunu ni shemu – grudzień 

abed khemetunu ni akhet – marzec 

abed khemetunu ni peret – lipiec 

abed senu ni shemu – październik 

abed tepi ni akhet – styczeń 

abed tepi ni peret – maj 

 

luty ………………………………………………………………………………………………………. 

 

kwiecień ………………………………………………………………………………………………… 

 

czerwiec …………………………………………………………………………………………………. 

 

wrzesień …………………………………………………………………………………………………. 

 

listopad .…………………………………………………………………………………………………. 

 

Napisz, co oznacza: senu – ……………………       abed – ………………………… 



SZKOLNE ELIMINACJE DO KONKURSU „WIEŻA BABEL” 2010/11 

– odpowiedzi i schemat oceniania 

 

 

Zad. 1 (6 pkt)         idę – gidiyorum         pisze – yazıyor         widzi – görüyor 
 

Za każdą poprawną formę 2 pkt. 

Za formy z jednym błędem (np. niewłaściwy rdzeń lub niewłaściwa końcówka) przyznajemy po 1 pkt. 

 

 

Zad. 2 (3+6 pkt)         chłopiec – 4      chłopczyk – 5      dziewczyny – 3      kwiatek – 2      kwiaty – 1 
 

3 pkt za w pełni poprawne przyporządkowanie. 2 pkt za poprawnie dopasowane trzy liczby, 1 pkt za dwie, 0 pkt za mniej. 

 

dziewczynka – tyttönen         dziewczyna – tyttö         chłopcy – veikot
 

Za każdą poprawną formę 2 pkt. 

Za formy z jednym błędem (np. niewłaściwy rdzeń lub niewłaściwa końcówka) przyznajemy po 1 pkt. 

 

 

Zad. 3 (4+6 pkt)         pierwsza = 43   druga = 23    przedostatnia = 33   ostatnia = 13 
 

Po 2 pkt za poprawne pary pierwsza-druga i przedostatnia-ostatnia. Jeśli w danej parze pominięto skrajny element, tj. 23 

podano jako liczbę pierwszą lub 33 jako ostatnią, albo prawidłowo podano tylko skrajny (liczba pierwsza lub ostatnia), 

przyznajemy za nią 1 pkt. Za parę, w której popełniono inny błąd , nie przyznajemy punktów. 

  

Ile liczb napisał Jaś? 19 
 

2 pkt za poprawną odpowiedź, 1 pkt za odpowiedź „20”, za inne nie przyznajemy punktów. 

 

Ile z liczb Jasia ma w swoim zapisie słowami literę „i”? 18 
 

2 pkt, jeśli podana liczba jest o 1 mniejsza niż wymieniona jako odpowiedź na poprzednie pytanie. 1 pkt, jeśli liczby te są 

równe. 0 pkt za inne wartości. 

 

W wymowie ilu z liczb Jasia występuje głoska sz? 19 
 

2 pkt, jeśli podano odpowiedź taką samą jak udzielona na pierwsze pytanie. 0 pkt w każdym innym przypadku. 

 

 

Zad. 4 (5+4 pkt) 

luty = abed senu ni akhet 

kwiecień = abed fedunu ni akhet 

czerwiec = abed senu ni peret 

wrzesień = abed tepi ni shemu 

listopad = abed khemetunu ni shemu 
 

Po 1 pkt za każde poprawne tłumaczenie. 

 

senu – drugi         abed – miesiąc 
 

Po 2 pkt za każde poprawne tłumaczenie. 1 pkt za pierwsze, jeśli odpowiedzią jest „dwa” lub „2”. 


