
Министерство на образованието, младежта и науката 

Олимпиада по математическа лингвистика — 2008 г. 
Общински кръг, 27 февруари 

Решения на задачите за VIII–XII клас 

Задача 1. Амхарските изречения започват с подлога и завършват със 
спомагателния глагол näw (ед. ч. м. р.), näčč (ед. ч. ж. р.), naččäw (мн. ч.).  
Определението стои пред определяемото и се членува вместо него, както 
на български.  Формите (и на прилагателните, и на съществителните) са 

   след съгласна след гласна 
нечленувано  — — 

м. р. -u -w ед. ч. членувано ж. р. -wa -wa 
нечленувано  -očč -wočč (вероятно) мн. ч. членувано  -očč-u -wočč-u 

Прилагателното в състава на сказуемото не се изменя.  Съществата от 
двата пола се означават с едни и същи съществителни и се различават 
само по формите на члена и спомагателния глагол. 

(а) därasiwa bələh näčč — Писателката е умна. 
 dəmmätu sänäf näw — Котаракът е мързелив. 
 ayyal naččäw — Силни са.  (подлогът е изпуснат, явно се подразбира) 
 ahəyyaw gəttər näw — Магарето е упорито. 

(б) ḳälṭaffawočču ləǧočč tänkoläňňa naččäw — 
Бързите момчета/момичета (или може би деца) са хитри. 

(в) Хитрата котка е хубава. — tänkoläňňawa dəmmät ḳonǧo näčč. 
 Писателите са умни. — därasiwočču bələh naččäw. 
 Хубавите студентки са силни. — ḳonǧowočču tämariwočč ayyal naččäw. 
 Бързият кон е хубав. — ḳälṭaffaw färäs ḳonǧo näw. 
 Хитра е. — tänkoläňňa näčč. 



Министерство на образованието, младежта и науката 

Задача 2. Строежът на мъркинската глаголна форма е: 

подлог 
(лице, число, род) 

време и наклонение корен допълнение 
(число, род) 

 — сег. време  
-л- бъд. време 
-д- усл. наклонение 

 -ыт ‘го’ 
-ҏ ‘я’ 
-ъм ‘ги’ 

Корените са лѫв ‘обичам’, ноў ‘познавам’, сі ‘виждам’, тейк ‘водя’, һид 
‘удрям’.  Показателите на подлога имат различни форми в зависимост от 
времето и наклонението (гласните стават по-отворени в бъдеще време, 
макар че това не обяснява всички редувания): 

 аз ти той тя то ние те 
сег. вр. и усл. накл. ай- јұ-  ші- иды- ѡі- ҙей- 
бъд. вр. ɑ- ју- һи-  идъ- ѡи- ҙэ- 

Да преведем контролните примери: 

(а) 

15 ҙэлсіъм те ще ги виждат 
16 айсіҏ аз я виждам 
17 һідлѫвҏ той би я обичал 
18 ѡідһидыт ние бихме го удряли 

(б) 

19 ти го удряш јұһидыт 
20 то би ги водило идыдтейкъм 
21 аз ще ги обичам ɑллѫвъм 
22 тя ще я води шилтейкҏ 

Задача 3. Числата на китайски всъщност са написани не с цифри, а с 
думи, само че за всяка дума има отделен йероглиф: 

• 一 1, 四 4, 五 5, 六 6, 七 7, 八 8, 九 9; 

• 十 10, 百 100, 千 1000; 

• 万 104 (десетохиляда), 亿 108 (стомилион), 兆 1012 (трилион). 

Представянето на числата се различава от европейското по това, 
че големите разряди са степени не на 103 (хиляди, милиони, милиарди, 
трилиони, …), а на 104 (десетохиляди, стомилиони, трилиони, …).  Като се 
умножават те по десет, сто или хиляда, се получават останалите разряди.  
Например числото 880 800 080 001 (осемстотин и осемдесет милиарда осем-
стотин милиона осемдесет хиляди и едно) се представя като 8808 0008 0001 
(осем хиляди осемстотин и осем стомилиона осем десетохиляди и едно). 

А числото 41 478 599 005 616 се представя като 41 4785 9900 5616 или 
в йероглифен запис 四十一兆四千七百八十五亿九千九百万五千六百十六. 

 



Министерство на образованието, младежта и науката 

Олимпиада по математическа лингвистика — 2008 г. 
Общински кръг, 27 февруари 

Примерна схема за точкуване на задачите за VIII–XII клас 

Задача 1. Амхарските изречения започват с подлога  и завършват с 
глагола  näw (ед. ч. м. р.), näčč (ед. ч. ж. р.), naččäw (мн. ч.) .  Опреде-
лението стои пред определяемото и се членува вместо него .  Формите 
(и на прилагателните, и на съществителните) са 

   след съгласна след гласна  
нечленувано  — —  

м. р. -u -w  ед. ч. членувано ж. р. -wa -wa  
нечленувано  -očč -wočč (вероятно)  мн. ч. членувано  -očč-u -wočč-u  

Прилагателното в състава на сказуемото не се изменя .  Съществата от 
двата пола се означават с едни и същи съществителни  и се различават 
само по формите на члена и спомагателния глагол. 

(а) därasiwa bələh näčč — Писателката е умна. 
 dəmmätu sänäf näw — Котаракът е мързелив. 
 ayyal naččäw — Силни са.  (подлогът е изпуснат, явно се подразбира) 
 ahəyyaw gəttər näw — Магарето е упорито. 

 

(б) ḳälṭaffawočču ləǧočč tänkoläňňa naččäw — 
Бързите момчета/момичета (или може би деца) са хитри.  

(в) Хитрата котка е хубава. — tänkoläňňawa dəmmät ḳonǧo näčč. 
 Писателите са умни. — därasiwočču bələh naččäw. 
 Хубавите студентки са силни. — ḳonǧowočču tämariwočč ayyal naččäw. 
 Бързият кон е хубав. — ḳälṭaffaw färäs ḳonǧo näw. 
 Хитра е. — tänkoläňňa näčč. 

 

Комисиите по места могат да внасят промени в предложеното точкуване 
по свое усмотрение, стига работите на всички ученици от една възрасто-
ва група да се оценяват еднакво. 

С удоволствие ще приема коментари по темите, съобщения за 
особено интересни решения, бисери от проверените работи и т.п. на ад-
рес ‹iad58g@gmail.com›. 

—Иван А. Держански 
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Задача 2. Строежът на мъркинската глаголна форма е:  

подлог 
(лице, число, род) 

време и наклонение  корен допълнение 
(число, род)  

 — сег. време  
-л- бъд. време 
-д- усл. наклонение 

 -ыт ‘го’ 
-ҏ ‘я’ 
-ъм ‘ги’ 

Корените са лѫв ‘обичам’, ноў ‘познавам’, сі ‘виждам’, тейк ‘водя’, һид 
‘удрям’.  Показателите на подлога имат различни форми в зависимост от 
времето и наклонението : 

 аз ти той тя то ние те 
сег. вр. и усл. накл. ай- јұ-  ші- иды- ѡі- ҙей- 
бъд. вр. ɑ- ју- һи-  идъ- ѡи- ҙэ- 

Да преведем контролните примери: 

(а)  

15 ҙэлсіъм те ще ги виждат 
16 айсіҏ аз я виждам 
17 һідлѫвҏ той би я обичал 
18 ѡідһидыт ние бихме го удряли 

(б)  

19 ти го удряш јұһидыт 
20 то би ги водило идыдтейкъм 
21 аз ще ги обичам ɑллѫвъм 
22 тя ще я води шилтейкҏ 

 
(Бездруго някои ще забележат, че мъркинският не е нищо друго освен 
американски английски, но за това наблюдение няма нужда да се дават 
точки.  Контролен пример, написан с латиница, също не струва нищо.) 

Задача 3. Числата на китайски всъщност са написани не с цифри, а с 
думи, само че за всяка дума има отделен йероглиф: 

• 一 1, 四 4, 五 5, 六 6, 七 7, 八 8, 九 9 ; 

• 十 10, 百 100, 千 1000 ; 

• 万 104 (десетохиляда), 亿 108 (стомилион), 兆 1012 (трилион) . 

Представянето на числата се различава от европейското по това, 
че големите разряди са степени не на 103 (хиляди, милиони, милиарди, 
трилиони, …), а на 104 (десетохиляди, стомилиони, трилиони, …) .  Като 
се умножават тези числа по десет, сто или хиляда, се получават останали-
те разряди . 

Числото 41 478 599 005 616 се представя като 41 4785 9900 5616 или с 
йероглифи 四十一兆四千七百八十五亿九千九百万五千六百十六 . 




