
 

 

 

 

 

Řešení úloh z ústředního kola ČLO, ročník 2021/2022 

 

 

Název úlohy 

D1 Tengwar (34 bodů) 

D2 Solresol (26 bodů) 

D3 Okcitánské dialekty (25 bodů) 

 

O1 Murrinh-patha (20 bodů) 

O2 Ik (20 bodů)  

autor/ka 

Michaela Svatošová 

Haštal Hapka 

Sára Elichová 

 

Ema Grofová 

Michaela Svatošová 

  



D1 Tengwar (34 bodů) 

Úkol 1: Za každé správné přiřazení udělte 0,5 bodu (celkem 9 bodů). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
G, R C, M L, O B, Q E, K A, F D, I N, P H, J 

Úkol 2: Za každé správné přiřazení udělte 0,5 bodu (celkem 7 bodů). 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
MM BB, HH GG EE AA CC, KK DD, II LL FF, JJ NN 

Úkol 3: Za každý řádek udělte maximálně 1,5 bodu; strhněte 0,5 za každé chybějící, 
přebývající nebo špatné písmeno, nebo za špatné slovo v překladu významu (celkem 6 
bodů). 

a. Laurelin („zlatá píseň“) 
b. Earendil („přítel moře“) 
c. Elemmíre („hvězdný klenot“) 
d. Mordor („temná země“) 

Úkol 4: Za každé správně přepsané slovo udělte 1,5 bodu; strhněte 0,5 bodu za každé 
chybějící, přebývající nebo špatně napsané písmeno či značku (celkem 12 bodů). 

a.  

 
 

b.  

 
 

c.  

 
 

d.  

 
 



e.  

 

Vysvětlení: 

Písmo tengwar se píše zleva doprava a nezachycuje rozdíl mezi velkými a malými 
písmeny. Velké znaky značí souhlásky, menší značky nad nimi pak samohlásky. Umístění 
samohláskových značek se ovšem v obou jazycích liší – zatímco v quenijštině se nacházejí 
nad znakem předchozí souhlásky (čteme zdola nahoru), v sindarštině se píší nad znak 
následující souhlásky (čteme zeshora dolů). Výjimku v quenijštině představují dvojhlásky 
„ai, oi, au“, které se čtou zeshora dolů. Uvedené jazyky mají různé hláskové systémy, takže 
se mírně liší také tím, jakým hláskám v nich jednotlivé znaky odpovídají (viz tabulka – 
obsahuje i znaky, které v úloze nebyly použity). 

Krátké samohlásky, které nemají souhlásku, nad kterou by mohly být umístěny, se píší na 
krátký svislý nosič. Na dlouhý nosič se píší všechny dlouhé samohlásky. Další značky 
slouží pro ušetření místa: vlnovka pod písmenem danou souhlásku zdvojuje (pouze „ss“ 
má vlastní značku) a vodorovná čára nad písmenem (v sindarštině) značí, že se před 
danou souhláskou nachází nazála (např. „m, n“) na stejném místě artikulace. 

Zápis některých hlásek se liší podle pozice ve slově. Pro [s] a [ss] se používají znaky 8-II, 
respektive 8-IV, pokud je nad ně potřeba umístit značku pro samohlásku. V opačném 
případě se používají znaky 8-I a 8-III. Hláska [r] se primárně zapisuje znakem 7-I. 
Alternativní znak 6-I využívají oba jazyky pro [r] stojící na konci slova, quenijština navíc i 
pro výskyty této hlásky na konci slabiky. 

Ve složeninách skládajících se z přídavného a podstatného jména stojí přídavné jméno 
vždy na prvním místě ve slově. 



 

 



 

D2 Solresol (26 bodů) 

Úkol 1:  
a. Fafa dolamisi-domi faresire? 
b. Sisool fasi fafadore dodo dolamisi fadofasol‘ re dofaa dodo refamido. 
c. Domi mimi faremi sisol dofasolmi fasi. 
d. Redo‘ residola fasisol solla. 
e. Resol faresire do midomisi doremisol. 
 
Úkol 2:  
a. Nikdy. 
b. Zavři ústa. 
c. Můj syn je nešťastný, protože náš bílý pes zemřel a je studený. 
 
Úkol 3: 
c.  (Já) sním tvého syna. 
 
Úkol 4: 

Tento můj plot definuje květen. 
 
Vysvětlení: 
 
Slovosled 
Jazyk má poměrně velmi jednoduchý slovosled, který je blízký tomu našemu (konkrétně 
vychází z francouzštiny, neboť je její autor jejím rodilým mluvčím). Pořadí základních 
větných členů je tedy subjekt; predikát; objekt. V otázce je subjekt až za predikátem, 
a to tak, že je připojen spojovníkem.  
Rozdílem oproti češtině je umisťování adjektivní fráze až za nominální po vzoru 
francouzštiny. To se však nevztahuje na přivlastňovací zájmena. Například „má ošklivá 
dcera“ je vyjádřena v pořadí „má dcera ošklivá“ a „velmi nemocná žena“ je „žena velmi 
nemocná“. Slova pro upřesnění času (v této úloze pouze vždycky a nikdy) se nachází 
přímo za predikátem. 
 
Nominální fráze 
U nominálních frází rozlišuje solresol rod a číslo. Rod určuje pouze u životných 
nominativ, číslo u všech. V základní podobě je jméno vždy v mužském rodě a jednotném 
čísle.  
Ženský rod se vyjadřuje prodloužením posledního vokálu „sisol“ -> „sisool“, „domi“ -> 
„domii“.  
Množné číslo se projevuje přízvukem na poslední slabice, který je v textu znázorněn 
apostrofem „fadofasol“ -> „fadofasol‘“. Pokud se tak sejdou v jednom slově ženský rod a 
množné číslo, vyskytuje se zde obojí: „faresire“ -> „faresiree‘“.  
Obě tyto kategorie se vyjadřují na prvním slově nominální fráze. Pokud je tedy před 
jménem např. přivlastňovací nebo ukazovací zájmeno, nese jejich vyjádření na svých 
bedrech: „fami simidola“ -> „famii simidola“.  
 
 
 



Tabulka osobních zájmen: 
já ty on 
domi dore dofa 

 
Tabulka přivlastňovacích zájmen: 

můj tvůj jeho náš váš jejich 
redo remi refa resol rela resi 

 
Verbální fráze 
U sloves se v solresolu určuje pouze čas a způsob, ostatní kategorie (např. osoba a číslo) 
jsou odvozeny od subjektu. Obě kategorie se vyjadřují částicí, která předchází sloveso – 
stejně jako zápor, jejž reprezentuje částice „do“. 
 
Tabulka použitých časů a způsobů: 

minulý čas budoucí čas podmiňovací způsob rozkazovací způsob 
dodo mimi fafa solsol 

 
Opozita 
Posledním důležitým pozorováním v jazyce solresol byl fakt, že pokud obrátíme u 
některých plnovýznamových slov sled slabik, významem bude opak: „soldorela“ černý -> 
„laredosol“ bílý, „domilado“ mluvit -> „dolamido“ mlčet. 
 
Grafické vyjádření 
 

 

do re mi    fa      sol  la     si  

 

  



D3 Okcitánské dialekty (25 bodů) 

Úkol 1. (8,5 b.) 
a. L’astrada es una estela de sèt brancas. 

i.[lastrado ez yno estelo de set brankos]  gascon, lengadocian  0,5 b.  
ii.[lastʀada e yna estela de se bʀanka]   vivaroaupenc   0,5 b.  

 
auvernhat, lemosin:  [lastrado e yno estelo de se branka]   1+1 b.  
provençal:   [lastʀado ez yno estelo de se bʀankos]  1 b.  
 
 
b. La color roja e la crotz de Tolosa. 

i.[la kuluʀ ʀudžo e la kʀus de tuluzo]   provençal   0,5 b.  
ii.[la kulu ružo e la kruts de tuluzo]   gascon    0,5 b.  

iii.[la kulu rudzo e la kru de tuluzo]   auvernhat   0,5 b.  
 
lemosin:   [la kulu rudžo e la kru de tuluzo]   1 b.  
lengadocian:   [la kulu rudžo e la kruts de tuluzo]   1 b.  
vivaroaupenc:   [la kuluʀ ʀudza e la kʀus de tuluza]   1 b.  
 
Úkol 2. (13,5 b.) 
a. Lo chocolat caud es una bevenda sucrada. 

i.Lemosin:  [lu tsukula kau e yno bevendo sykrado]   1,5 b. 
ii.Lengadocian:  [lu tšukulat kalt ez yno bebendo sykrado]   1,5 b. 

iii.Provençal:  [lu tšukula kau ez yno bevendo sykʀado]   1,5 b. 
 

b.        Voletz aver l’ostau e lo jardin agradable. 
i.Gascon:  [bulets awe lustau e lu žardi agradable]   1,5 b. 

ii.Lengadocian:  [bulets abe lustal e lu džardi agradaple]   1,5 b. 
iii.Vivaroaupenc:  [vules aveʀ lustau e lu dzaʀdin agʀadable]   1,5 b. 

 
c.        Mon luòc de naissença es la vielha demòra a Nimes. 

i.Auvernhat:  [mu lyo de najsenso e la vjeljo/vieljo demoro a nime] 1,5 b. 
ii.Lengadocian:  [mu lyok de najsenso es la bjejo/biejo demoro a nimes] 1,5 b. 

iii.Provençal:  [mun lyo de nejsenso es la vjejo/viejo demoʀo a nimes] 1,5 b. 
 
Úkol 3. (3 b.) 
1) ne  0,5 b.  
2) ne  0,5 b.  
3) ne  0,5 b.  
4) ano  0,5 b.  
5) ano  0,5 b.  
6) ne  0,5 b.  

 

Bodování:  
 
Úkol 1  
- přiřazování: 0,5 bodu za zcela správnou odpověď 
- věty: max. 1 bod za každou větu pro jeden ze zbývajících dialektů, u každé věty -0,5 bodu za 
každou chybu (nesprávné, přebývající nebo chybějící písmeno); v (a) hodnotit větu odpovídající 
dialektům auvernhat a lemosin zvlášť pro každý dialekt 



 
Úkol 2 
• max. 1,5 bodu za každou větu, u každé věty -0,5 bodu za každou chybu (nesprávné, 

přebývající nebo chybějící písmeno) 
 
Úkol 3 
• 0,5 bodu za správnou odpověď 
 
Pozn.: Chyby typu o místo u (týkající se společných vlastností všech dialektů) nebo r místo ʀ 
započítat jako jednu chybu, pokud se objevuje u všech výskytů příslušné hlásky v dané větě.  
 
Vysvětlení: 
 
Ze slov zadaných v tabulce vyplývají následující pravidla výslovnosti.  
 
Jevy (kde dochází ke změně výslovnosti oproti zápisu) společné pro všechny dialekty: 

ZÁPIS VÝSLOVNOST poznámka 

u y 
 

o u 
 

ò (přízvučné o) o 
 

c k koncové c se u některých dialektů vůbec nevyslovuje 

j dz 
 

s mezi samohláskami z platí i pro s mezi samohláskami po sobě jdoucích slov (es una > ez yno) 

ss s 
 

ç s 
 

è (přízvučné e) e tedy e se přízvukem nemění; vyplývá z úkolu 1a 

 
 

Jevy odlišující jednotlivé dialekty:  

ZÁPIS Auvernhat Gascon Lemosin Lengadocian Provençal Vivaroaupenc 

r r r r r ʀ ʀ 

v v b v b v v 

v mezi samohláskami v w v b v v 

lh lj lj lj j j lj 

j dz ž dž dž dž dz 

ch ts tš ts tš tš ts 

-tz - -ts - -ts -s -s 

-n - - - - -n -n 

-r - - - - -ʀ -ʀ 



ZÁPIS Auvernhat Gascon Lemosin Lengadocian Provençal Vivaroaupenc 

-t - -t - -t - - 

-d - -t - -t - - 

-c - -k - -k - - 

-s - -s - -s -s - 

-as -a -os -a -os -os -a 

-a (ve víceslabičných slovech) -o -o -o -o -o -a 

bl bl bl bl pl bl bl 

au au au au al au au 

ai aj aj aj aj ej aj 

 
Poznámky: 
 
Některé jevy jsou ve skutečnosti o něco složitější. Například výslovnost koncovky -a závisí na 
tom, jestli je poslední slabika přízvučná. Pokud ve víceslabičných slovech poslední slabika končí 
na -a,  přízvuk na ní nikdy neleží, a tudíž ve většině dialektů dochází ke změně výslovnosti. V 
jednoslabičných slovech však na této jediné slabice přízvuk musí ležet a ke změně výslovnosti 
koncového -a nedochází.  
Dalším zajímavým jevem je výslovnost dvojhlásky au u dialektu lengadocian, která ve 

skutečnosti souvisí s etymologií daného slova. Ve slovech „normau” (normální, obyčejný), „caud” 

(teplý, horký) a „ostau” (dům) dochází ke změně u > l, protože tato slova mají základ v latinských 

slovech normalis, calidus a hospitalis. Ale například ve slově „jaune” (žlutý) by k této změně 

nedošlo, protože toto slovo bylo převzato ze staré francouzštiny a hlásku l historicky 

neobsahovalo. 

  



 

O1 Murrinh-patha (20 bodů) 

Úkol 1: Za zcela správnou odpověď udělte pro každý řádek 3 body (celkem 9 bodů). 
Bude-li výčet jmen obsahovat alespoň jedno nesprávné jméno, neudělujte pro daný 
řádek žádné body. Při uvedení neúplného výčtu správných jmen strhněte za každé 
chybějící jméno 1 bod. 
 
Kanel, Purlda    Pohladíme (s Nangari) Manman a Wiluk po zádech. 
     Manman Wiluk mankurdarrirtertnungintha 
 
Nangari    Utečeme (s Thalambou). 
     ngunnawinhartnu 
 
Manman, Thalamba, Nangari Projdeme se (s Kanel). 
     ngununginthalilinu 
 
Úkol 2: Za zcela správnou odpověď udělte u první a druhé věty 4 body, u třetí věty 3 
body (celkem 11 bodů). Strhněte 1 bod za každý nesprávný, nesprávně umístěný, 
chybějící nebo přebývající morfém. 
 
Nangari:  Poškrábeme (s Thalambou) Wiluk a Purldu po zádech. 
   Wiluk Purlda ngumankurdarrikurrknu 
 
Kanel:   Kopneme (s Purldou) Thalambu a Wiluk. 
   Thalamba Wiluk ngunnankurirdanungintha 
 
Purlda:   Utečeme (s Nangari). 
   ngununginthawinhartnu 
 
Vysvětlení: 
Jména osob v předmětu se nemění a umisťují se před sloveso. 

Struktura slovesa vypadá následovně (pozice 1, 4 a 5 musí být obsazeny vždy): 

1 2 3 4 5 6 

klasifikátor + podmět předmět / ngintha část těla kořen čas ngintha 

 

Pozice 1 určuje, zda se jedná o činnost prováděnou rukama či nohama, a zároveň značí 
podmět dané věty. Mohou tedy vzniknout následující kombinace: 

činnost prováděná rukama: 
• sourozenci v podmětu  nguma- 
• nesourozenci v podmětu ma- 

činnost prováděná nohama: 
• sourozenci v podmětu  ngunna- 
• nesourozenci v podmětu ngunu- 



Má-li věta předmět, bude značen na pozici 2. Dvojici sourozenců i nesourozenců 
odpovídá přidání -nku-. Třetí pozice může upřesnit část těla, kterého se daná činnost 
týká, v úloze se nachází -rdarri- označující záda. 

Na pozici 4 je kořen slovesa, v úloze se nacházejí tyto: 

pohladit    rtert 
poškrábat    kurrk 
projít se    lili 
uhodit (kopnout)   rirda   
utéct     winhart 
zamávat    ngkarlay 

Pátá pozice vyjadřuje slovesný čas, budoucímu času odpovídá -nu. 

Je-li v podmětu nebo předmětu věty (nebo v obou případech) dvojice nesourozenců, je 
nutné navíc přidat -ngintha. Tento prvek se přidává na pozici 2, pokud je volná. Pokud 
ne (je obsazena předmětem), umisťuje se -ngintha na pozici 6. 
  



O2 Ik (20 bodů) 

Úkol 1: Za každé správné přiřazení udělte 0,5 bodu (celkem 10 bodů). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D H I J K A N E B M C G F L P S O T R Q 

 
Úkol 2: Za každý správný překlad udělte 1,5 bodu (celkem 4,5 bodu). 

a. hora    1,5 b. 
b. kořínek chlupu/vlasu 1,5 b.  chlupy na nohou = 1 bod 
c. seveřan   1,5 b.  (nějaká osoba) = 0,5 bodu 

 
Úkol 3: Za každý správný překlad udělte počet bodů uvedený níže; strhněte 0,5 bodu za 
každý chybějící, přebývající nebo špatný morfém, případně písmeno (celkem 5,5 bodu). 

a. riebar  1,5 b. 
b. tsʼaɗiɔʝ 2 b. 
c. im  2 b. 

 
Vysvětlení: 

Většinu uvedených slov v jazyce ik tvoří složeniny. Významy jejich jednotlivých částí jsou 
uvedeny níže. Kromě pojmů, které lze do češtiny překládat jedním způsobem, však jazyk 
ik obsahuje také jednotky s širším významem, jejichž český ekvivalent se mění podle 
kontextu, ve kterém jsou užity. Např. sitsʼ lze podobně jako anglické slovo hair použít pro 
označení různých druhů lidského ochlupení (zde „chlupy, řasy, obočí“), které lze blíže 
specifikovat jeho umístěním na těle. Také daku může odkazovat jak k celému stromu, tak 
k jeho částem („klacky, dříví“). 

Slovo im („dítě“) získalo další, abstraktnější význam, když se jeho připojením k jinému 
podstatnému jménu začaly tvořit zdrobněliny. Kombinaci ještě vzdálenějších významů 
najdeme u slova ɦyɔ. Referuje v první řadě k dobytku, ale ve spojení se slovy „člověk“ a 
„řeč“ znamená „cizí“. Důvodem mohl být sousední pastevecký kmen, který 
pravděpodobně představoval historicky velmi důležité „cizince“, se kterými se příslušníci 
kmene Ik potkávali, takže se vlastnosti, které se původně vztahovaly jen k němu 
(„dobytčí“), přenesly na všechny cizince. 

Posledním zajímavým jevem je vyjadřování směru. Je odvozeno od slov pro „zemi“ a 
„horu“, které ve spojení se slovem kɔɔ (volně přeloženého jako „poloha“) tvoří pojmy 
„dole“ a „nahoře“. Oba výrazy se ovšem přenáší i do roviny světových stran, takže zároveň 
znamenají také „na jihu“ a „na severu“. S tímto druhým významem pak vstupují do 
složenin „jižan“ a „seveřan“. 

1. bosisitsʼ   ucho+chlupy    chlupy v uších 
2. bositiniam   ucho+člověk    neslyšící 
3. ekukɔɔkwarositsʼ  oko+(poloha+hora)+chlupy obočí 
4. ekusitsʼ   oko+chlupy    řasy 
5. ɦyɔbar   dobytek+stádo   stádo dobytka 
6. ɦyɔtod   cizí+řeč    cizí jazyk 
7. imatod   dítě+řeč    žvatlání 



8. kɔɔkiʝoam   poloha+země+člověk  jižan 
9. kɔɔ kiʝ    poloha+země    dole, na jihu 
10. kiʝ         země, půda 
11. kwarikaam   hora+člověk    horal 
12. rieim    koza+dítě    kůzle 
13. se         krev 
14. seaam    krev+člověk    vrah 
15. dakudɛ   strom+dolní část   dolní část kmene 
16. ekuce    oko+voda    slzy 
17. ɦyɔam    cizí+člověk    cizinec 
18. kwaradɛ   hora+dolní část   úpatí 
19. ɔʝaim    zranění+zdrobnělina   ranka, bolístka 
20. tsʼaɗidakw   oheň+dřevo    palivové dříví 


