
 

 

 

 

Zadání ústředního kola ČLO, ročník 2020/2021 

 

Milá/milý soutěžící! 

Před sebou máš zadání čtyř úloh ústředního kola České lingvistické olympiády. Úlohy vycházejí ze 

skutečných jazyků, pravděpodobně je ale nebudeš znát. Pokud ano, je to výhoda, kterou není třeba 
zakrývat. Za chybná řešení body nestrháváme. Na řešení ústředního kola máš vyhrazeno 210 

minut. Přejeme ti bystrou mysl a hodně štěstí! 

Organizační tým ČLO 

David Burda, Vojtěch Diatka, Barbora Dohnalová, Sára Elichová, Anna Fránová, Eliška 

Freibergerová, Zuzana Gruberová, Haštal Hapka, Vojtěch Janda, Jiří Kozlík, Michal Láznička, 

Michala Lvová, Tereza Maláčová, Jan Petr, Michaela Svatošová 

 

  



1 Silbo gomero (18 bodů) 
 
Pískané jazyky představují specifický způsob komunikace, který si vyvinuly některé komunity po 
celém světě. Patří mezi ně také obyvatelé hornatého ostrova La Gomera, který je součástí 
Kanárských ostrovů. Pastevci pohybující se v terénu dlouhých hlubokých zalesněných údolí by se 
vzájemně běžnou řečí domluvili jen obtížně. Avšak pískání spadá do frekvenčního rozpětí 1 000 – 
3 000 Hz, ve kterém je lidské ucho nejcitlivější, a je srozumitelné na velké vzdálenosti (až 8 km). 
 
Každý pískaný jazyk je založen na nějakém mluveném jazyku (v případě ostrova La Gomera na 
místním dialektu španělštiny), jehož hlásky určitým zjednodušeným způsobem „kóduje“. Znalost 
tohoto převodu pak spolu s informacemi vyplývajícími z kontextu umožňuje téměř stejně 
přirozenou komunikaci jako běžná řeč. 

 
Zde se nachází přepis jednoho krátkého pískaného rozhovoru. 
 
Lino: „Hola! Yo me llamo Lino! Cómo eres tú? Que día te vas? Mañana?“ 
(Ahoj! Jmenuji se Lino! Jak se máš? Kdy odjíždíš? Zítra?) 
Neznámý mluvčí: „Hoy. Adiós.“ 
(Dneska. Sbohem.) 
 
Ve složce na adrese https://www.lingol.cz/archiv/rocnik_20_21/uk_nahravky.zip naleznete 
původní pískanou verzi rozhovoru rozdělenou na dvanáct částí, ovšem v náhodném pořadí. Níže 
máte text rozdělen na části odpovídající nahrávkám spolu s fonetickým přepisem jejich 
výslovnosti (tečky značí dělení na slabiky). 

 
A. hola  [o.la] 
B. yo  [io] 
C. me llamo [me.ʎa.mo] 
D. Lino  [li.no] 
E. cómo  [ko.mo] 
F. eres  [e.ɾes] 
G. tú  [tu] 
H. que día  [ke.di.a] 
I. te vas  [te.bas] 
J. mañana [ma.ɲa.na] 
K. hoy  [oi] 
L. adiós  [a.di.os]  
 
Další stránky obsahují spektrogramy jednotlivých nahrávek. Spektrogram zobrazuje zastoupení 
jednotlivých frekvenčních složek v čase – černé oblasti znamenají, že jsou dané frekvence silně 
přítomny, bílá místa značí absenci daných frekvencí. Větší frekvence na ose y představují vyšší 
zvuky a naopak; osa x pak zachycuje průběh času (v rozsahu 1.2 s). 
 
Úkol 1. Spektrogram č. 5 zachycuje slovo „hola“ (A) a patří k němu nahrávka N. Přiřaďte 
k ostatním spektrogramům jejich slovní ekvivalenty a nahrávky. Plný počet bodů dostanete za 
každou správně přiřazenou trojici, část bodů pak za správnou dvojici (ať už slovo-spektrogram, 
nahrávka-spektrogram nebo slovo-nahrávka). 
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Pozn.: Znaky [ʎ ɲ ɾ ʃ tʃ] označují souhlásky. 

https://www.lingol.cz/archiv/rocnik_20_21/uk_nahravky.zip


 

 
 

 











 
 
 
 

Úkol 2. V přiložené složce naleznete také další tři nahrávky; zde jsou jejich spektrogramy. 
Zakroužkujte slova, která tyto nahrávky představují (správně je vždy pouze jedna odpověď). 



 
 
a) abeto [a.be.to] smrk 
b) adorno [a.dor.no] ozdoba 
c) Navidad [na.bi.dad] Vánoce 
d) regalo [re.ga.lo] dárek 
 

 
 



a) año  [a.ɲo]  rok 
b) fiesta [fies.ta] svátek 
c) noche [no.tʃe]  noc 
d) tiempo [tiem.po] čas 
 

 
 
a) abundante [a.bun.dan.te] bohatý 
b) feliz  [fe.lis]  šťastný 
c) querido [ke.ɾi.do] drahý 
d) nuevo [nu.e.bo] nový 
 

Autorkou úlohy je Michaela Svatošová.  



2 Supyire (18 bodů) 
 
Jazyk supyire patří do jazykové rodiny senufo a hovoří jím necelých 500 000 lidí především v Mali, 
ale také v Pobřeží Slonoviny a Burkině Faso. Vaším úkolem nyní bude prozkoumat jeho početní 
systém. 
 
Úkol 1. Následující rovnice přepište formou číslic: 
 
1. baashuuni + shuuni = baaricyεεre 
2. beetaanre na kɛ = shuuni x beɲjaaga na kɛ na kaŋkuro 
3. kɛ na sicyεεre + kaŋkuro = 19 
4. niŋkin + sicyεεre = kaŋkuro 
5. ŋkuu na beɲjaaga = ŋkwuu shuuni – beetaanre 
6. shuuni x taanre = baani 
7. sicyεεre x kaŋkuro = 2 x kɛ 
8. taanre x baashuuni = beɲjaaga na niŋkin 
9. taanre x ŋkuu na beɲjaaga = shuuni x ŋkwuu shuuni – beɲjaaga 

 
Úkol 2. Zapište následující čísla v jazyce Supyire: 
 
10. 58 
11. 356 
 
Úkol 3. Zapište následující výrazy v číslicích: 
 
12. ŋkwuu sicyɛɛre na beetaanre na kɛ na baaricyεεre 
13. kampwoo na ŋkwuu shuuni na beeshuuni 

 
Autorkou úlohy je Eliška Freibergerová. 

  



3 Poezie z Persie (17 bodů) 
 

Perština je íránský jazyk z indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o úřední jazyk v Íránu, 

Afghánistánu a Tádžikistánu. Poezie tvoří významnou část bohaté perské literatury. V této úloze 

se setkáte s verši slavných básníků Firdausího (zhruba 940—1020), Bábá Táhira (11. století), 

Nízámího (zhruba 1140—1210), Sa'dího (zhruba 1210—1290) a zpěvačky Googoosh (narozené 

1950). Vaším úkolem bude porozumět metrům použitým v jejich dílech. 

 

První část úlohy se týká metra nazývaného motaqāreb. Níže naleznete dva verše napsané v 

motaqārebu. První je z Firdausího Šáhnáme, druhý ze Sa'dího Gulistánu. 

 

be nāmē Xodāvande jān ō xerad 

našāyad ke nāmat nahand ādamī 

 

Pokud bychom tyto verse dělili na slabiky, vypadalo by to následovně: 

 

be/nā/mē/Xo/dā/van/de/jā/nō/xe/rad 

na/šā/yad/ke/nā/mat/na/han/dā/da/mī 

 

Úkol 1. Následujících šest veršů napsal Sa'dí. První čtyři pochází z Gulistánu, zbylé dva z Bústánu. 

Všechny verše jsou napsány v motaqārebu. Doplňte verše slovy ze závorek. Pro pět veršů existuje 

jednoznačné „rytmicky správné“ doplnění. Zbylý verš lze doplnit dvěma způsoby, obě doplnění 
budou považována za správná. 

 

_________________________ peykarand 

 

ke ______________________ gowharand 

 

čo ______________________ rūzgār 

 

degar ___________________ qarār 

 

be __________________________ āfarīd 

 

soxan _______________________ āfarīd 

(a'zāye, yek, banī'Ādam) 

 

(dar, yek, ze, 'āfarīneš) 

 

(āvarad, be, dard, 'ozvī) 

 

(namānad, 'ozvhārā)  

   

(jān, ke, nāmē, Xodāyī) 

 

(andar, goftan, zabān) 

 

Úkol 2. Tento úkol se týká metra zvaného hazadž. Následující čtyři verše v něm byly původně 

napsány, v jednom z nich bylo ale zaměněno jedno slovo, čímž došlo k narušení metra. Určete, 

který z veršů obsahuje zaměněné slovo narušující rytmus. 

 

A. Nezāmīrā rahē tahqīq benmāy 

B. begū 'ey bīvafā, 'ey bīmorovvat 

C. gerībānam ze farsang čāk čākū 

D. komak kon bestarī 'az gol besāzīm 

 

Pro zajímavost, verš A. napsal Nízámí, verše B. a C. Bábá Táher a verš D. Googoosh. Zbývající úkoly 

se týkají třetího metra, které použil například Nízámího v Layli o Majnun: 

 

bīnāme to nāme key konam bāz 

 



Úkol 3. Následující tři Sa'dího verše jsou napsané ve stejném metru jako předchozí Nízámího verš. 

Seřaďte správně slova ze závorek. Správné je vždy jen jedno seřazení. 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(bar, barg, deraxtān, pīrāhane)  

(damī, daryāb, ke, mītavānī) 

(čun, jāmeye, nīkbaxtān, 'īde) 

 

Úkol 4. Vraťte se ještě k Nízámího verši bīnāme to nāme key konam bāz. Která ze slov mohou být 

nahrazena slovem bar, aniž by se změnilo metrum? 

 

Úkol 5. Která ze slov v Nízámího verši bīnāme to nāme key konam bāz by mohla být nahrazena 

slovem barg, aniž by se změnilo metrum? 

 

Poznámka. Metrum je základní rytmická struktura verše. w, y a ' jsou souhlásky. Vodorovná čárka 

značí dlouhou samohlásku. 

 

Autorem úlohy je Jan Petr. 

  



4 Atsugewi (17,5 bodu) 
 
Atsugewi jsou jedni z domorodých obyvatel Severní Ameriky žijící v severovýchodní 
Kalifornii. Jejich kmen čítal v průběhu minulého století podle odhadů kolem tisícovky 
příslušníků. Počet mluvčích stejnojmenného jazyka, který je řazen k hokanské jazykové 
rodině, se však pod tlakem angličtiny postupně rapidně snižoval. Stejně jako v případě 
mnoha dalších ohrožených jazyků přestal být předáván mladé generaci, až nakonec v roce 
1988 zemřela poslední rodilá mluvčí, která ho ovládala plynně. 
 
Níže je několik výrazů v jazyce atsugewi a jejich české ekvivalenty (oboje v abecedním 
pořadí). Jedno ze slov v jazyce atsugewi má ještě druhý význam: hodiny.  
 
1. apenajnehu  
2. ipurtawi wirajnikas 
3. isri  
4. isritawi  
5. iwintka jawhti  
6. iwintkajnehu  
7. jnehu  
8. jnejkamijawhti 
9. joji  
10. jojitawiaji  
11. jupawaji  
12. jupaw ponwatup 
13. ponwatup  

A. červená 
B. dělo  
C. domeček 
D. hnědé vlasy 
E. hnízdo  
F. hodinky  
G. inkoust  
H. krev  
I. měsíc  
J. oceán  
K. pistole  
L. slunce  
M. uhlíky, uhlí 

 
 
Úkol 1. Přiřaďte slovům v jazyce atsugewi jejich české ekvivalenty.  
Úkol 2. Které ze slov má další význam hodiny (napište česky a v jazyce atsugewi)? 
Úkol 3. V úloze se vyskytují dvě přídavná jména s opačnými významy. Která to jsou (napište 
česky a v jazyce atsugewi)?  
Úkol 4. Jestliže víte, že kaje znamená “hrozny vinné révy”, co znamená kajemaji? 
Úkol 5. Přeložte do jazyka atsugewi slova černý, noc.  
Úkol 6. Přeložte do češtiny slova -tawi, jnejka.  
 
Poznámka: Transkripce byla pro účely úlohy zjednodušena. 
 

Autorkou úlohy je Michaela Svatošová. 
 
 


