
 

Pkt: 

KONKURS LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ „WIEŻA BABEL” 2017/18 
ELIMINACJE SZKOLNE (czas pisania: 40 min) 

 
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................... 

Zad. 1. (12 pkt) Podkreśl słowa, w których występuje podana głoska. ź:   gryźć   dźwig   weź   prośba 
 

ż:   rzecz   każ   przy   nadrzędny  ń:   nic   pięćdziesiąt   nieś   goni 
 

Zad. 2. (11 pkt) Uzupełnij. a) Zdanie „Dziewczyny wychodziły.” ma się do zdania „Chłopacy wyszli.” 

 

jak „Aktorki zamykały.” do zdania ……………………………………………………………………………... 

 

b) Zdanie „Nie lubi łazanek.” ma się do zdania „Lubi łazanki.” jak „Nie ma wody.” 

 

do zdania …………………………………………….. i do zdania ……………………………………………... 

 

Zad. 3. (12 pkt) Oto kilka działań z tabliczki mnożenia zapisanych po rumuńsku: trei · șapte = douășunu 

 
      șase · șase = treișșase           cinci · cinci = douășcinci           cinci · patru = douăzeci 

 

 

Zapisz po rumuńsku:   1 = ………………………….  30 = …………………………………. 

 

 

47 = ………………………………………….  73 = …………………………………………. 

 

 

Zad. 4. (15 pkt) W Japonii używa się trzech pism. Wszystkie pochodzą od pisma chińskiego, ale wiele 

znaków zostało bardzo zmienionych. Oto kilka słów zapisanych używanym np. w słownikach pismem 

hiragana wraz z ich przybliżoną wymową. 

さと sato (wioska)         でま dema (plotka)         のがく nogaku (rolnictwo) 
 

かなづかい kanadzukai (japońska pisownia)         きっど kiddo (dzieciak) 

 

おもいっきり omoikkiri (ze wszystkich swoich sił)         ばっぐ baggu (torba) 

 
 

Zapisz hiraganą:   zakka (różności) …………………………………………………………………………... 

 

matte (forma czasownika „chcieć”) ………………………………………………………………………….... 

 

Icugi (japońskie nazwisko) ………………………………………………………………………………............... 



SZKOLNE ELIMINACJE DO KONKURSU „WIEŻA BABEL” 2017/18 

– odpowiedzi i schemat oceniania 
 

Punktacja za cały test: 0-50 pkt. 

 

Zad. 1. (12 pkt)     ź:   gryźć   dźwig   weź   prośba 

ż:   rzecz   każ   przy   nadrzędny  ń:   nic   pięćdziesiąt   nieś   goni 
 

Po 1 pkcie za każde prawidłowo podkreślone i prawidłowo niepodkreślone słowo. 
 

 

Zad. 2. (11 pkt) 

a) 4 pkt za: „Aktorzy zamknęli.”. 

    1 pkt, jeśli uczeń podał jako odpowiedź „Aktorzy” i jakieś inne słowo lub inną formę czasownika. 
 

b) 7 pkt za „Ma wodę.” i „Jest woda.” (w dowolnej kolejności). 

    4 pkt za jedno z tych zdań. 
 

Za każdy błąd ort. (np. „aktoży”, „zamkneli”, „wode”) odejmujemy w obu podpktach po 1 pkcie, nie schodząc 

poniżej zera. Można nie zwracać uwagi na ew. brak wielkich liter na początku zdania czy końcowych kropek. 

 

 

Zad. 3. (12 pkt)       1 = unu  30 = treizeci 
 

              47 = patrușșapte  73 = șapteștrei 
 

Za każdy liczebnik po 3 pkt. 

Nie zwracamy uwagi na błędy w diakrytyce. 

Za formy różniące się od prawidłowych jedną literą (tzn. jedna litera jest niewłaściwa, dodano jedną literę 

albo jednej litery brakuje), przyznajemy 2 pkt. 

Jeśli błędów jest więcej, ale w odpowiedzi poprawna jest jedna część (tzn. występuje w niej fragment 

odpowiednio „unu”, „trei” albo „zeci”, „patru” albo „șapte” lub „șapte” albo „trei”), przyznajemy za nią 1 pkt. 

 

 

Zad. 4. (15 pkt) zakka  ざっか 

matte  まって 

Icugi  いつぎ  
 

Po 5 pkt za każde słowo. 

Jeśli odpowiedź od poprawnej różni się jednym znakiem (tzn. jeden znak jest niewłaściwy (bo np. nie zostały 

uwzględnione kreseczki oznaczające udźwięcznienie), dodano jeden znak albo jednego znaku brakuje), 

przyznajemy 2 pkt. 

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E3%81%96%E3%81%A3%E3%81%8B&action=edit&redlink=1

