
Министерство на образованието, младежта и науката 

Олимпиада по математическа лингвистика — 2011 г. 
Общински кръг, 27 февруари 

Решения на задачите за V–VII клас 

Задача 1. Строежът на словосъчетанията е ŉ ‹прил. име› ‹същ. име›, а 
на изреченията — Die ‹същ. име› is ‹прил. име›.  Съществителните са в 
една и съща форма, а формите на прилагателните са както следва (Г е 
последната гласна буква от основата): 

-uwe -u 
-Гwe (Г ≠ u) -ГГf 
-Гwwe -Гf 

Изреченията са: 

Die lig is dof; Die man is gaaf; Die dier is sku; Die stem is grof. 

Задача 2. Съюзът на валман се състои от две части, които показват 
лицата, числата и родовете съответно на първия и на втория член: 

m- n- n- w- y- 
аз ти той тя те 

-pa -cha -an -a -ay 
 
Отговорите са: 
вождът (=той) и ти — ncha 
аз и вождовете (=те) — may 
гостът (=той) и стопаните (=те) — nay 

съседите ти (=те) и аз — ypa 
ти и жените на гостите (=те) — nay 
брат ми (=той) и вождът (=той) — nan 
бабата (=тя) и гостенката (=тя) — wa 

Задача 3. (Б) «Ваканция с вещици», защото само в това заглавие двете 
съществителни започват с една и съща буква, а Гилдрой Локхарт явно се 
стреми към това. 
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Примерна схема за точкуване на задачите за V–VII клас 

Задача 1. Строежът на словосъчетанията е ŉ ‹прил.› ‹същ.› , а на 
изреченията — Die ‹същ. име› is ‹прил. име› .  Съществителните са в 
една и съща форма , а формите на прилагателните са както следва (Г е 
последната гласна буква от основата): 

-uwe -u  
-Гwe (Г ≠ u) -ГГf  
-Гwwe -Гf  

Изреченията са:  

Die lig is dof; Die man is gaaf; Die dier is sku; Die stem is grof. 

Задача 2. Съюзът на валман се състои от две части, които показват 
лицата, числата и родовете съответно на първия и на втория член:  

m- n- n- w- y- 
аз  ти  той  тя  те  

-pa -cha -an -a -ay 
 
Отговорите са:  
вождът (=той) и ти — ncha 
аз и вождовете (=те) — may 
гостът (=той) и стопаните (=те) — nay 

съседите ти (=те) и аз — ypa 
ти и жените на гостите (=те) — nay 
брат ми (=той) и вождът (=той) — nan 
бабата (=тя) и гостенката (=тя) — wa 

Задача 3. (Б) «Ваканция с вещици» , защото само в това заглавие 
двете съществителни започват с една и съща буква, а Гилдрой Локхарт 
явно се стреми към това . 




