
Министерство на образованието, младежта и науката 

Олимпиада по математическа лингвистика — 2010 г. 
Областен кръг, 7 март 

Решения на задачите за V–VII клас 

Задача 1. В андаманското словосъчетание първата дума е притежа-
телно местоимение, което се състои от ʈʰ- ‘мой’ или ŋ- ‘твой’ и: 

• -e, ако притежаваното е вътрешен орган или изобщо нещо вътре в 
тялото (кръв, стомах, черен дроб); 

• -ɔŋ, ако става дума за ръката (длан, палец, пръст); 

• -ɛr, ако е друга част от тялото (бедро, коляно, нос, ухо); 

• -ɔt, ако е нещо, което се отделя от тялото (дъх, пот). 

Превеждаме: 

• твоята ръка: ŋɔŋ ɛrbala 
• моите ребра: ʈʰe otcalaʈɔe 
• твоят прасец: ŋɛr ʈʰapʰic 
• моето лице: ʈʰɛr cɔk 
• моето дете: ʈʰɔt ʈʰire (детето не е част от тялото, а се отделя от него). 

Задача 2. В ненецкото изречение на първо място е подлогът, след него 
идва допълнението, в края е глаголът.  Подлогът може да има окончание, 
което показва притежателя: -в, -р, -да съответно за 1, 2 и 3 лице ед.ч. 

Допълнението в някои от българските изречения е членувано, в 
други не е.  В ненецките изречения това се отразява на формата не на 
допълнението, а на глагола: ако допълнението на български е нечлену-
вано (т.е. неопределено), ненецкият глагол има окончание -м’ в 1л. ед.ч. 
и -н във 2л. ед.ч., а в 3л. ед.ч. няма окончание; ако допълнението е члену-
вано (определено), окончанията са същите като за притежателя на под-
лога, т.е. съответно -в, -р, -да за трите лица (това го виждаме за 1 и 3 л. 
ед.ч., вероятно и за 2 л. ед.ч. е така). 

1. Баща ми счупи греблото. — Нисяв лабям’ тахарабтада. 
2. Той видя лисицата. — Пыда нохом’ сэвтэда. 
3. Ти погали ножа. — Пыдар харм’ нямзелер. 

Задача 3. 

(а) Етиопската система за означаване на числата има цифри от 1 до 9, 
после има цифра 10 и цифра 20; десетиците се пишат преди единиците.  
Числата са: ፪ 2, ፫ 3, ፮ 6, ፱ 9, ፲ 10, ፲፫ 13, ፳፩ 21. 
(б) 8 март е 29, т.е. ፳፱, якатит. 
(в) Знакът ፻ значи 100; числото, написано преди него, се умножава по 
100, a числото след него се прибавя.  ፳፻፪ = 2002, ፳፻ = 2000, ፲፱፻፺፮ = 1996. 
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Задача 1. В андаманското словосъчетание първата дума е притежателно 
местоимение, което се състои от ʈʰ- ‘мой’ или ŋ- ‘твой’  и: 

• -e, ако нещото е вътре в тялото (кръв, стомах, черен дроб) ; 
• -ɔŋ, ако става дума за ръката (длан, палец, пръст) ; 
• -ɛr, ако е друга част от тялото (бедро, коляно, нос, ухо) ; 
• -ɔt, ако е нещо, което се отделя от тялото (дъх, пот) . 

Превеждаме: 

• твоята ръка: ŋɔŋ ɛrbala  
• моите ребра: ʈʰe otcalaʈɔe  
• твоят прасец: ŋɛr ʈʰapʰic  
• моето лице: ʈʰɛr cɔk  
• моето дете: ʈʰɔt ʈʰire . 

Задача 2. Словоредът е ‹подлог допълнение глагол› .  Подлогът може да 
има окончание за притежателя: -в, -р, -да съответно за 1, 2 и 3 лице ед.ч.  

Допълнението в някои от българските изречения е членувано, в други 
не е.  В ненецките изречения това се отразява на формата не на допълнението, 
а на глагола : ако допълнението на български е нечленувано (т.е. неопреде-
лено), ненецкият глагол има окончание -м’ в 1л. ед.ч. и -н във 2л. ед.ч., а в 3л. 
ед.ч. няма окончание ; ако допълнението е членувано (определено), оконча-
нията са същите като за притежателя на подлога, т.е. съответно -в, -р, -да за три-
те лица (това го виждаме за 1 и 3 л. ед.ч., вероятно и за 2 л. ед.ч. е така ). 

1. Баща ми счупи греблото. — Нисяв лабям’ тахарабтада.  
2. Той видя лисицата. — Пыда нохом’ сэвтэда.  
3. Ти погали ножа. — Пыдар харм’ нямзелер.  

Задача 3. 

 (а) Етиопската система за означаване на числата има цифри от 1 до 9, 
после има цифри 10 и 20; десетиците се пишат преди единиците, цифра 
0 няма .  Числата са: ፪ 2, ፫ 3, ፮ 6, ፱ 9, ፲ 10, ፲፫ 13, ፳፩ 21 . 
(б) 8 март е 29 якатит , т.е. ፳፱ . 
(в) Знакът ፻ значи 100 ; числото, написано преди него, се умножава 
по 100 , a числото след него се прибавя .  ፳፻፪ = 20×100+2 = 2002 , 
፳፻ = 20×100 = 2000 , ፲፱፻፺፮ = (10+9)×100+90+6 = 1996 . 




