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Решения на задачите за VIII–XII клас 

Задача 1. Инфинитивите на всички глаголи имат окончание -a.  Дру-
гите две форми се образуват в зависимост от гласната в корена: 

• Ако тя е «твърда» (a, u или å; естествено е същото да се отнася и 
за o), сегашното време има окончание -ar, а миналото — оконча-
ние -ade. 

• Ако е «мека» (y, ä или ö), сегашното време има окончание -er. 
o Окончанието на миналото време е -de след звучен (в т.ч. и 

сонорен) и -te след беззвучен съгласен звук в края на корена. 
o Ако обаче коренът завършва с d или t, пред което има друг 

съгласен звук, двете d или t (от корена и от окончанието) се 
сливат в едно. 

Инфинитив Сегашно 
време 

Минало 
време 

Превод 

döpa döper döpte кръщавам 
gräma grämer grämde мъча 
hoppa hoppar hoppade скачам 
såga sågar sågde режа с трион 
välta välter välte преобръщам 
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Задача 2. Ненецкото изречение започва с подлога, а завършва с глаго-
ла.  Ако допълнението (с окончание -м’) е непосредствено преди глагола, 
глаголът в 1 л. ед.ч. има окончание -дм’, а в 3 л. ед.ч. няма окончание.  
Ако между допълнението и глагола има обстоятелство, глаголът има 
окончания -в и -да съответно в 1 и 3 л. ед.ч. 

1. Аз виждам жената в бараката. — 
Мань тинхана нем’ маниедм’. 
Мань нем’ тинхана маниев. 

2. Свидетелят сега яде тази супа. — 
Сырта теда’ тюку евэйм’ ӈаворӈа. 
Сырта тюку евэйм’ теда’ ӈаворӈада. 

3. Детето вижда дървата в тундрата. — 
Ӈацекы выӈгана пям’ мание. 
Ӈацекы пям’ выӈгана маниеда. 

Задача 3. Собствените имена не играят роля, прякорите се образуват 
само от фамилните.  От началото на фамилията се взема всичко до пър-
вата гласна и една или две съгласни след нея (две — ако първата е с или 
сонорна; ако е преградна, втората се отхвърля).  След това се добавя 
окончание –а, -с или нищо както следва: 

-сС   0 -(Н)С   с 
Кресп о Кресп  Бек хъм Бек с 
Нист елрой Нист  Бремб ъл Бремб с 
Фост ър Фост  Дрог ба Дрог с 

-рС   а Мод рич Мод с 
Арб елоа Арб а Пав люченко Пав с 
Берб атов Берб а Самб а Самб с 
Карв алю Карв а Уинт ърбърн Уинт с 
Харг ривс Харг а Финн ан Финн с 

Отговорите са: 

Фабрегас – Фабс  Бредбъри — Бредс 
Каррагър – Карра  Кастильо — Каст 
Бентли – Бентс  Лампард — Лампс 
Фърдинанд — Фърда  Масчерано — Масч 
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Схема за точкуване на задачите за VIII–XII клас 

Задача 1. Инфинитивите на всички глаголи имат окончание -a .  Други-
те две форми се образуват в зависимост от гласната в корена : 

• Ако тя е «твърда» (a, u или å; естествено е същото да се отнася и за o), се-
гашното време има окончание -ar , а миналото — окончание -ade . 

• Ако е «мека» (y, ä или ö), сегашното време има окончание -er . 
o Окончанието на миналото време е -de след звучен (вкл. сонорен) 

и -te след беззвучен съгласен звук в края на корена . 
o Ако обаче коренът завършва с d или t, пред което има друг съгла-

сен звук, двете d или t се сливат в едно . 

Инфинитив Сегашно време Минало време Превод 
döpa döper  döpte  кръщавам 
gräma  grämer grämde  мъча 
hoppa hoppar  hoppade  скачам 
såga sågar  sågde  режа с трион 
välta  välter  välte преобръщам 

Задача 2. Ненецкото изречение започва с подлога, а завършва с глагола .  
Окончанието на глагола зависи от мястото на допълнението . Ако допълне-
нието (с окончание -м’ ) е непосредствено преди глагола, глаголът в 1 л. ед.ч. 
има окончание -дм’, а в 3 л. ед.ч. няма окончание .  Ако между допълнението 
и глагола има обстоятелство, глаголът има окончания -в и -да съответно в 1 и 3 
л. ед.ч.  

4. Аз виждам жената в бараката. — 
Мань тинхана нем’ маниедм’.  
Мань нем’ тинхана маниев.  

5. Свидетелят сега яде тази супа. — 
Сырта теда’ тюку евэйм’ ӈаворӈа.  
Сырта тюку евэйм’ теда’ ӈаворӈада.  

6. Детето вижда дървата в тундрата. — 
Ӈацекы выӈгана пям’ мание.  
Ӈацекы пям’ выӈгана маниеда.  

Задача 3. От фамилията се вземат началната съгласна (ако има такава), 
гласната след нея и най-много една съгласна , а именно: 

• с + още една съгласна, след което нищо не се добавя;  
• р + още една съгласна, след което се добавя -а;  
• носова съгласна (м, н) + още една, след което се добавя -с; 
• една (друга) съгласна, след което също се добавя -с.  

Отговорите са: 
Фабрегас – Фабс   Бредбъри — Бредс  
Каррагър – Карра   Кастильо — Каст  
Бентли – Бентс   Лампард — Лампс  
Фърдинанд — Фърда  Масчерано — Масч  




