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Задача 1 (40 т.). Дадени са няколко словосъчетания и изречения на 
езика африкаанс.  Някои изречения са изпуснати.  Възстановете ги. 

1. ŉ sluwe glimlag хитра усмивка Die glimlag is slu. Усмивката е хитра. 
2. ŉ brawe seun добро момче Die seun is braaf. Момчето е добро. 
3. ŉ dowe man глух човек Die man is doof. Човекът е глух. 
4. ŉ lawwe grap глупава шега Die grap is laf. Шегата е глупава. 
5. ŉ ruwe speler груб играч Die speler is ru. Играчът е груб. 
6. ŉ strawwe kou лют студ Die kou is straf. Студът е лют. 
7. ŉ dowwe lig приглушена 

светлина 
? Светлината 

е приглушена. 
8. ŉ gawe man приятен човек ? Човекът е приятен. 
9. ŉ skuwe dier плахо животно ? Животното е плахо. 

10. ŉ growwe stem дрезгав глас ? Гласът е дрезгав. 

(Езикът африкаанс е един от официалните езици в Южноафриканската 
република.  Развил се е въз основа на нидерландския език, пренесен там 
от заселниците бури.) 

Задача 2 (40 т.). Съюзът «и» се превежда на езика валман по различни 
начини в зависимост от това, какви думи свързва.  Ето как би бил преве-
ден той в няколко словосъчетания: 

аз и ти mcha  вождът и жена му na 
аз и брат ми man  майката на съседа и аз wpa 
ти и вождът nan  жена ми и гостите way 
ти и съседите ти nay  сестрите ти и ти ycha 
съседът и аз npa  братята ми и майката на вожда ya 

Ето още седем израза.  Как би се превел съюзът «и» в тях на валман? 

вождът и ти,  аз и вождовете,  гостът и стопаните,  съседите ти и аз, 
ти и жените на гостите,  брат ми и вождът,  бабата и гостенката 

(На езика валман говорят около 1700 души на североизточния бряг на 
Нова Гвинея.) 

Задача 3 (20 т.). Гилдрой Локхарт, герой на романа на Дж. К. Роулинг 
«Хари Потър и стаята на тайните», е написал книгите «Пътешествия с 
призраци», «Туризъм с тролове» и «Блуждаене с бродници».  Коя от 
книгите, изброени по-долу, също е от него? 

(А) «Бой с вампири»; (Б) «Ваканция с вещици»; (В) «Екскурзии с Йети»; 
(Г) «Излети с единорози»; (Д) «Скитосване с върколаци». 

Обяснете отговора си. 


