
Министерство на образованието, младежта и науката 

Олимпиада по математическа лингвистика — 2011 г. 
Общински кръг, 27 февруари 
Тема за VIII–XII клас (100 т.) 

Задача 1 (40 т.). Дадени са изречения на български и преводите им на 
амхарски език (в латинска транскрипция): 

1. Момчето е умно.    ləǧu bələh näw 
2. Момичето е хубаво.  ləǧwa ḳonǧo näčč 
3. Писателят е известен.   därasiw tawaḳi näw 
4. Известният писател е упорит.  tawaḳiw därasi gəttər näw 
5. Котката е хитра.    dəmmätwa tänkoläňňa näčč 
6. Умният студент е мързелив. bələhu tämari sänäf näw 
7. Магаретата са умни.   ahəyyawočču bələh naččäw 
8. Упоритите коне са бързи.  gəttəročču färäsočč ḳälṭaffa naččäw 
9. Бързата магарица е силна.  ḳälṭaffawa ahəyya ayyal näčč 
10. Котките са хубави.   dəmmätočču ḳonǧo naččäw 

(а)  Преведете на български: 

 därasiwa bələh näčč 
 dəmmätu sänäf näw 
 ayyal naččäw 
 ahəyyaw gəttər näw 

(б)  Преведете на български по всички възможни начини: 

  ḳälṭaffawočču ləǧočč tänkoläňňa naččäw 

(в)  Преведете на амхарски: 

 Хитрата котка е хубава. 
 Писателите са умни. 
 Хубавите студентки са силни. 
 Бързият кон е хубав. 
 Хитра е. 

(Амхарският език е един от южносемитските езици; говори се от над 
17 млн. души в Етиопия.  Буквите ə, ä означават гласни, а ǧ, č, ṭ, ḳ, ň —
съгласни звукове.)  
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Задача 2 (35 т.). Дадени са глаголни форми на мъркински, транскри-
бирани с кирилица, и преводите им на български: 

1 ҙэлноўҏ те ще я познават 8 идыдсіыт то би го виждало 

2 ѡідсіҏ ние бихме я виждали 9 јұдлѫвыт ти би го обичал 

3 айдноўыт аз бих го познавал 10 ҙейтейкыт те го водят 

4 һиллѫвҏ той ще я обича 11 јулноўъм ти ще ги познаваш 

5 ѡілѫвъм ние ги обичаме 12 ҙейдһидҏ те биха я удряли 

6 ɑлтейкъм аз ще ги водя 13 ѡилноўыт ние ще го познаваме 

7 шідһидъм тя би ги удряла 14 идълһидъм то ще ги удря 

(а) Преведете на български: 

15. ҙэлсіъм, 16. айсіҏ, 17. һідлѫвҏ, 18. ѡідһидыт. 

(б) Преведете на мъркински: 

19. ти го удряш, 20. то би ги водило, 21. аз ще ги обичам, 22. тя ще я води. 

(На мъркински говорят около 215 млн. души в Северна Америка.  
С буквите э, и, ұ са означени гласни, по-отворени съответно от е, і, у, а с 
буквата ы — гласна, по-затворена от ъ; буквите ɑ, ҏ, ѫ също означават 
гласни, й и ў — полугласни, а ҙ, ј, һ и ѡ — съгласни звукове.) 

Задача 3 (25 т.). Няколко числа са написани с китайски йероглифи и с 
арабски цифри: 

五兆四千六十九 5 000 000 004 069 

七千万九十 70 000 090 

八千八百八亿八万一 880 800 080 001 

十亿 1 000 000 000 

Напишете с китайски йероглифи числото  41 478 599 005 616.




