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Решения на задачите за V–VII клас 

Задача 1 (35 т.).  (а) Това са буквите, които се срещат в таитянските 
и потаитянчените думи, дадени в условието (ihu, avae, fare, hamara, 
tonitera, puta): a, e, f, h, i, m, n, o, p, r, t, u, v — точно 13 на брой. 

(б) След всеки съгласен звук трябва да следва гласен.  На това 
правило се подчиняват всички думи в таитянския език, дори и заемките, 
в които се запазват нетаитянски букви. 

(в) inita, tetoni, poti (нетаитянските звукове се заменят с 
таитянски по примера на думите, дадени в условието). 

Задача 2 (40 т.). Да подредим изразите във времето и да обърнем 
внимание на повтарящите се съставни части: 

 панчшамбе собх четвъртък сутрин 
шаб-е джом’е  четвъртък вечер 
 джом’е собх петък  сутрин 
аср-е джом’е  петък  след обяд 
аср-е шамбе  събота  след обяд 
 шамбе шаб събота  вечер 
шаб-е якшамбе  събота  вечер 
собх-е якшамбе  неделя  сутрин 
 якшамбе аср неделя  след обяд 

Дните на седмицата са значи панчшамбе ‘четвъртък’, джом’е ‘петък’, 
шамбе ‘събота’, якшамбе ‘неделя’.  Частите на денонощието са собх 
‘сутрин’, аср ‘следобед’, шаб ‘вечер’.  При това собх и аср могат да се 
поставят и след деня от седмицата, и преди него (със свързващо -е); шаб 
също може така, но във втория случай означава вечерта на предходния 
ден (или, ако щете, навечерието на назования). 

• ‘четвъртък след обяд’: панчшамбе аср или аср-е панчшамбе 
• ‘петък вечер’: джом’е шаб или шаб-е шамбе 

Задача 3 (25 т.).  Двете думи в началото на изречението явно са личните 
местоимения (първо подлогът, после допълнението).  Техните съгласни 
се повтарят в края на глагола. 

(а) 
Узу уву агура-за-ву. — Аз те търся. 
Учу учву бисура-ча-чву. — Ние ви хващаме. 
Узу учву бисура-за-чву. — Аз ви хващам. 
Уву учу агура-ва-чу. — Ти ни търсиш. 

(б) 
1. Учву узу бисурачвазу. 
2. Учу уву агурачаву. 
3. Учву учу бисурачвачу. 
4. Уву узу агуравазу. 
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Схема за точкуване на задачите за V–VII клас 

Задача 1 (35 т.).  (а) Това са буквите, които се срещат в таитянските 
и потаитянчените думи, дадени в условието (ihu, avae, fare, hamara, 
tonitera, puta): a, e, f, h, i, m, n, o, p, r, t, u, v — 13 на брой.   

(б) След всеки съгласен звук трябва да следва гласен .  На това 
правило се подчиняват всички думи в таитянския език, дори и заемките, 
в които се запазват нетаитянски букви . 

(в) Нетаитянските звукове се заменят с таитянски по примера 
на думите, дадени в условието .  Думите се четат inita, tetoni, poti . 

Задача 2 (40 т.).  Дните на седмицата са панчшамбе ‘четвъртък’, джом’е 
‘петък’, шамбе ‘събота’, якшамбе ‘неделя’ .  Частите на денонощието са 
собх ‘сутрин’, аср ‘следобед’, шаб ‘вечер’ . 

собх и аср могат да се поставят и след деня от седмицата , и пре-
ди него (със свързващо –е ); шаб също може така, но във втория случай 
означава вечерта на предходния ден . 

• ‘четвъртък след обяд’: панчшамбе аср , аср-е панчшамбе  
• ‘петък вечер’: джом’е шаб  или шаб-е шамбе  

Задача 3 (25 т.).  Словоредът е «подлог—допълнение—сказуемо» .  
Съгласните на личните местоимения се повтарят в края на глагола . 

(а) За едно вярно определено съответствие — , за две — , за 
четирите — . 

(б) За всеки верен превод — . 

 




