
Zestaw domowy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

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

Klasa ............

Rozwiązania zadań proszę przekazać nauczycielowi matematyki do 28.09.2015.    
W wyjątkowej sytuacji odpowiedzi można przesłać mailem na adres 
m.borowiak@yahoo.pl 

Zad.1 (18pkt) Poniżej kilka liczebników zapisanych w pewnym języku:

31 = tun kam zolo ma tun
47 = ka kam zolo uuk
56 = ka kam zolo ma uak
62 = ac kam zolo ka
98 = kan kam zolo ma uacak
181 = daman kam zolo tun
333 = ma uak kam zolo ma ac
300 = ma ta kam

I Jakie to liczby?

a) ka kam zolo ma tun - 

b) kan kam - 

c) uacak kam zolo daman - 

II Zapisz w tym języku liczby:

a) 43 - 

b) 72 - 

c) 139 - 

d) 355 - 

e) 100 - 

f) 360 - 
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Zad.2 (15pkt) Dane są wyrazy obce oraz ich tłumaczenia:

kujnotenok – obok szklanki raralqok – na dachu
rarayimom – do piwnicy amqakin – z morza (z głębi morza)
amqan – morze kemon – niedźwiedź
kemolqokin – z (wierzchu) niedźwiedzia raralqon – dach
kujmom – do szklanki amqatenok – na brzegu
kemok – w niedźwiedziu

Przetłumacz na ten język:
a) piwnica - 
b) w domu -
c) szklanka -
d) z dachu - 
e) do niedźwiedzia (w jego kierunku) - 

Zad.3 (18pkt) Poniżej podane są zdania w pewnym języku oraz ich tłumaczenia:

Atoro kêt - Nie tańczysz.
Ba mẽ mẽ anhê - Ozdabiamy was.
Ba rê - Pływam.
Ga iku - Pożerasz mnie.
Ga mẽ to - Tańczycie.
Ijе mẽ akuru kêt - Nie pożeram was.
Mẽ ajе inhêrê kêt - Nie ozdabiacie mnie.
Mẽ irêrê kêt - Nie pływamy.

I Przetłumacz na język polski

a) Aje ikuru kêt - 

b) Ba mẽ aku - 

c) Irêrê kêt - 

II Przetłumacz na ten język:

a) Nie ozdabiamy was - 

b) Nie pożeracie nas -
 

c) Ja cię pożeram - 

d) Tańczymy -


