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Решения на задачите за VIII–XII клас 

Задача 1. В задачата са представени два типа изречения на навахо: 

а. А kwe’é si-Г ‘А е/лежи тук.’ 
б. Б А yis-Г ‘Б държи А.’ 

Г е глаголната основа, която зависи от А: 

-tį́ живо същество (Джон, дете, змия) 
-’ą́ кръгъл предмет (картоф, топка) 
-tą́ продълговат предмет (стрела, перо) 
-tłéé’ вещество (глина, картофено пюре) 
-ni мн.ч. (за всичко; самото съществително не се променя) 

За живите същества в преводите на изреченията от тип (а.) се казва, че 
лежат, а не просто че са някъде (ако седяха или стояха, глаголът щеше да 
е друг).  Струва си да се забележи, че за ‘картоф’ и ‘картофено пюре’ има 
една дума, но по глагола се познава дали става дума за кръглия предмет 
или за веществото. 

(а) 
14. Jáan tsé’edǫ́’ii yistį́  Джон държи мухата. 
15. didzé kwe’é si’ą́  Боровинката е тук. 
16. ’awéé’ mandagíiya yistłéé’ Детето държи маслото. 

(б) 
17. Детето лежи тук. — ’awéé’ kwe’é sitį́ 
18. Джон държи боровинките. — Jáan didzé yisnil 
19. Клечката кибрит е тук. — tsitł’éłí kwe’é sitą́ 
20. Децата лежат тук. — ’awéé’ kwe’é sinil 
21. Детето държи мухите. — ’awéé’ tsé’edǫ́’ii yisnil 
22. Джон държи перата. — Jáan ’at’a’ yisnil 
23. Картофите са тук. — nímasii kwe’é sinil 
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Задача 2. Очевидно е, че shen означава равенство, а bishaghey liorish, 
loojey, moojey и rheynn liorish са четирите аритметични действия.  
Разпознаването на числителните е улеснено от това, че езикът е 
индоевропейски и повечето звучат познато: 

• nane, jees, tree, kiare, queig, shey, shiaght, hoght, nuy, jeih 1–10; 
• α-jeig = 10+α (1≤α≤9); 
• feed = 20; 
• α as feed = 20+α (1≤α≤19); 
• β feed as α = β×20+α; 
• γ rish δ = γ/δ. 

(а) Feed rheynn liorish jees shen jeih.  (20 : 2 = 10) 
Jeih moojey nuy shen nuy-jeig.  (10 + 9 = 19) 

(б) 7 shiaght 
12 kiare-jeig 
23 tree as feed 
38 hoght-jeig as feed 
99 kiare feed as nuy-jeig 
¾ tree rish kiare 

(в) Грешката е в 7. Jees bishaghey liorish tree shen queig (2×3=5).  
Трябва да е Jees bishaghey liorish tree shen shey (2×3=6).  Вярно би било 
също и Jees moojey tree shen queig (2+3=5). 

Задача 3. Посоката на писане с линейното писмо Б е отляво надясно.  
Всеки знак отговаря на сричка от вида ‹гласна› или ‹съгласна гласна›.  Не 
всички съгласни в началото на сричката обаче се различават, две 
съгласни в началото се разделят с такава гласна, каквато следва след 
втората, а съгласните в края на сричката изобщо не се пишат. 

A-KO-RO agros TI-RI-PO-DE tripodes 
DŌ-RA dōra TY-KA-TĒ θygatēr 
E-PI epi E-NE-KA heneka 
KA-KO χalkon KY-RY-SO χrysos 
PA-TĒ patēr ME-TA meta 
ME-RI meli PA-RA para 

(а) 

 PA-MA-KO φarmakon  KO-NO-SO knossos 

(б) korys KO-RY, linon RI-NO, kyparissos KY-PA-RI-SO.   
 




