
Kód:

Dopolední část

Milí olympionici!
Než se pustíte do řešení samotných úloh, přečtěte si prosím pozorně následující instrukce. Před sebou

máte zadání tří úloh dopolední části ústředního kola České lingvistické olympiády. Do pravého horního
rohu na této straně zadání napište kód, který jste obdrželi při prezenci.

Až dostanete pokyn, smíte začít řešit. Své odpovědi pište prosím čitelně přímo do zadání, poznámky
na pomocných papírech nebudou při hodnocení brány v potaz. Za chybná řešení body nestrháváme.
K vypracování řešení použijte psací pomůcky, papír a veškeré své znalosti a schopnosti. Slovníky,

taháky, elektronické pomůcky, jakož i skupinová práce a opisování se zapovídají. Úlohy jsou sice zalo-
ženy na skutečných živých jazycích, avšak na takových, které (pravděpodobně) neznáte. Pokud je vám
některý z nich znám, je to vaše výhoda, již netřeba skrývat.
Na řešení dopolední části ústředního kola máte vyhrazeno 195 minut (tři a čtvrt hodiny). Přejeme

vám bystrou mysl a hodně štěstí!

Organizační tým ČLO

David Burda, Vojtěch Diatka, Barbora Dohnalová, Sára Elichová, Eliška Freibergerová, Ema
Grofová, Zuzana Gruberová, Haštal Hapka, Vojtěch Janda, Jiří Kozlík, Michal Láznička, Michala
Lvová, Tereza Maláčová, Jan Petr, Michaela Svatošová



Česká lingvistická olympiáda 2021/2022, ústřední kolo, dopolední část

1 Tengwar (34 bodů)

Svět, který profesor J. R. R. Tolkien popsal ve svých knihách (Pán prstenů, Hobit, Silmarillion atd.),
oplývá mnoha rasami a ještě více jazyky, které mají své vlastní způsoby zápisu. Písmo tengwar vymys-
leli elfové, a přestože ho lze přizpůsobit různým jazykům, nejvíce se používalo pro zápis dvou elfských
jazyků: quenijštiny a sindarštiny.
Quenijština byla původním jazykem vznešených elfů z Valinoru a ve Středozemi plnila především

roli jazyka vzdělanců. Naopak sindarština byla mateřštinou Šedých elfů ze Středozemě a stala se
nejpoužívanějším elfským jazykem ve Středozemi. Jména mnoha elfů (např. z Pána prstenů) tak vešla
ve známost ve své sindarské podobě, přestože někteří z nich pocházeli rodem z Valinoru a měli původně
jména quenijská.
Před sebou máte devět sindarských jmen (s překlady jejich významů) a dále přepisy těchto jmen do

tengwar společně s přepisy quenijských podob těchto jmen do tengwar v náhodném pořadí.

1. athelas (druh rostliny) 6. Gondor („kamenná země“)

2. balrog („démon síly“) 7. mallorn (druh stromu)

3. Celeborn („stříbrný-vysoký“) 8. Morgoth („temný nepřítel“)

4. Elrond („hvězdná klenba“) 9. Nimloth („bílý květ“)

5. Galadriel („dívka korunovaná zářícím věncem“)

A. G. M.

B. H. N.

C. I. O.

D. J. P.

E. K. Q.

F. L. R.
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Česká lingvistická olympiáda 2021/2022, ústřední kolo, dopolední část

Úkol 1: Přiřaďte ke každému jménu jeho quenijský i sindarský přepis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úkol 2: Níže je dalších deset quenijských jmen s překlady jejich významů a jejich quenijské přepisy
do tengwar v náhodném pořadí. Pozor, čtyři jména zde mají i přepis své sindarské podoby
do tengwar.

10. Alquaráme („labutí křídlo“) 15. Laiqualasse („zelený lístek“)

11. coimas („chléb života“) 16. Laurefindil („zlatovlasý“)

12. Earráme („mořské křídlo“) 17. Míriel („dívka klenotu“)

13. Elendil („přítel hvězd“) 18. Ondolinde („kamenná píseň“)

14. Elwing („hvězdná pěna“) 19. Wingilóte („pěnový květ“)

AA. FF. KK.

BB. GG. LL.

CC. HH. MM.

DD. II. NN.

EE. JJ.

Přiřaďte ke každému jménu jeho quenijský (případně i sindarský) přepis.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Úkol 3: Přepište následující jména do latinky a přeložte jejich významy.

(a)

(b)

(c)

(d)

Úkol 4: Přepište následující sindarská (S) a quenijská (Q) jména do tengwar.

(a) Belegost (S)

(b) Feanor (S) / Feanáro (Q)

(c) Maglor (S) / Macalaure (Q)

(d) Mithrandir (S) / Olórin (Q)

(e) Ercambo (Q)

Poznámka: Písmeno „c“ se čte [k], „qu“ se čte [kw].

Autorkou úlohy je (Michaela Svatošová).
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2 Solresol (26 bodů)

Solresol je umělý jazyk vytvořený francouzským hudebníkem Françoisem Sudrem v roce 1827. Pů-
vodní motivací bylo vytvořit hudební jazyk z takzvaných solmizačních slabik, kterých je pouze sedm
a pojmenovávají tóny oktávy v diatonické stupnici. Solmizační slabiky jsou jakýmisi jedinými sedmi
„fonémy“ tohoto jazyka a jsou jimi slabiky do, re, mi, fa, sol, la a si. Z nich sestávají všechna slova,
minimálně obsahují jednu, maximálně pět slabik.
Pro komunikaci solresolem však není potřeba pouze zpívat či pískat, jednotlivé slabiky lze i normálně

psát či vyslovit, nebo dokonce vyjádřit grafickým symbolem, barvou duhy a gestem ruky.
Níže je uvedeno třináct českých vět s odpovídajícími překlady do solresolu.

Tito sirotci nejsou nešťastní. Fami‘ midofasol do faremi resisol.

Jsem zdravý, protože jsem vždycky jedl
jablíčka.

Dore faremi redofafa solfa dore dodo dolamisi
solla dosiresi sifa.

Budeš mluvit solresolem? (muž) Mimi domilado-domi solresol?

Stromy mlčí, protože nemají ústa. Fadofasol‘ dolamido solfa dofa‘ do midomisi
doremisol.

Mluvčí našeho prezidenta je velmi šťastný,
protože nemá čich.

Solsiredo lasi resol simidola faremi fasi solsire
solfa dofa do midomisi domirela.

Byla jsi nemocná, nebo jsi vždycky horká? Dodo faremi-domii fafadore mi faremi-domii
solla sisila?

Velké feny snědly mou ošklivou dceru. Faresiree‘ fasi dodo dolamisi redoo resiresol
misolfado.

Nejlepší prezident byl tento černý muž. Simidola fala fasi dodo faremi fami sisol
soldorela.

Jedla jsi náš velmi dobrý koláč. Domii dodo dolamisi resol dolasolla fasi fala.

Otevři dveře! Solsol dosoldofa remisolmi!

Chtěla bych malého psa. Doree fafa mifala faresire sifa.

Tato prezidentka snědla moje jedovaté houby
a zemře.

Famii simidola dodo dolamisi redo‘
domidoredo solresisi re dofaa mimi refamido.

Tvoje babička se směje. Remii residola solsifa.

Poznámka: Pokud je samohláska zdvojená, vyslovuje se dlouze podobně jako samohlásky s čárkou
v češtině, pokud je za slabikou apostrof (‘), vyskytuje se na této slabice přízvuk.
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Úkol 1: Pokuste se přeložit následující věty z češtiny do solresolu.

a) Snědl bys psa?

b) Velmi nemocná žena jedla stromy a zemřela.

c) Budeš nejkrásnější muž.

d) Mí dědečci vždycky pláčou.

e) Náš pes nemá ústa.

Úkol 2: Níže jsou zobrazena graficky-symbolická vyjádření několika slov a frází v solresolu.

Dveře Nejlepší květen

Prezident chce bílý plot.

Pokuste se přeložit do češtiny následující graficky-symbolické záznamy.

(a) (b)
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(c)

Úkol 3: Solmizační slabiky na notové osnově snadno rozeznáte i bez jakéhokoliv hudebního vzdělání.
Níže je uvedeno jejich notografické znázornění, tato řada pokračuje stejným způsobem i
nalevo i napravo od obrázku.

Kterou z následujících melodií byste si určitě neměli broukat, zpívat či pískat při setkání
s mluvčím solresolu, pokud byste nechtěli dostat pěstí? Co znamená?

(a)

(b)

(c)

Úkol 4: Poněkud bizarní význam by měl například začátek melodie písně Kubistický portrét od
Suchého a Šlitra. Co by rozuměl mluvčí solresolu, kdybyste mu ji zapískali? (slovo simire
znamená definovat)

Poznámka: Taktové čáry (svislé čáry protínající všechny linky osnovy) značí hranice slov.
Autorem úlohy je Haštal Hapka.
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3 Okcitánské dialekty (25 bodů)

Okcitánština je románský jazyk, který byl historicky užíván v celé jižní části Francie. Po velkém
kulturním rozkvětu ve středověku však následoval jeho postupný úpadek a snaha zcela jej vytlačit
francouzštinou. Dnes se počet mluvčích odhaduje na několik milionů, ale jazyk na většině míst vymizel
z běžného užívání. Jedná se o jazyk velmi blízký katalánštině a okcitánština sama má několik dialektů,
které jsou někdy považovány za samostatné jazyky. Míra podobnosti mezi nimi je však velmi vysoká a i
přes různé lokální odlišnosti existuje alespoň přibližný společný zápis okcitánštiny, i když jeho hranice
nejsou úplně pevné. V této úloze se budeme zabývat rozdíly ve výslovnosti, které odlišují tyto dialekty
a jejich mluvčí.
V následující tabulce se nachází několik okcitánských slov spolu s jejich výslovností v šesti hlavních

dialektech (názvy dialektů jsou uvedeny v okcitánštině).

ZÁPIS Auvernhat Gascon Lemosin Lengadocian Provençal Vivaroaupenc

cosin kuzi kuzi kuzi kuzi kuzin kuzin

possible pusible pusible pusible pusiple pusible pusible

bailat bajla bajlat bajla bajlat bejla bajla

normau nurmau nurmau nurmau nurmal nuömau nuömau

jòc dzo žok džo džok džo dzo

chapas tsapa tšapos tsapa tšapos tšapos tsapa

galhard galjar galjart galjar gajart gajaö galjaö

trobatz truba trubats truba trubats töubas töubas

voler vule bule vule bule vuleö vuleö

dos du dus du dus dus du

abraçava abrasavo abrasawo abrasavo abrasabo aböasavo aböasava

saludar salyda salyda salyda salyda salydaö salydaö

Poznámka: Hláska [ö] značí uvulární „r“ přítomné např. ve francouzštině, hláska [w] se vyslovuje
jako anglické „w“. Čárka nad písmenem značí přízvuk.
Pro účely úlohy byly fonetický přepis i samotné jevy zjednodušeny. Zároveň byly zanedbány některé

drobné lokální rozdíly v zápisu slov, protože okcitánština nemá jednoznačně určený pravopis, a také
lokální rozdíly ve výslovnosti (týkající se např. jen některých měst apod.). Stavba vět navíc zcela
neodpovídá gaskoňskému způsobu používání sloves (např. místo „Voletz aver l’ostau“ by gaskoňský
mluvčí řekl „Que voletz aver l’ostau“), ale pro účely této úlohy byla tato specialita gaskoňského dialektu
vynechána.
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Česká lingvistická olympiáda 2021/2022, ústřední kolo, dopolední část

Úkol 1: Níže naleznete několik okcitánských vět spolu s jejich překlady a několika možnostmi výslov-
nosti. Určete, kterému dialektu která výslovnost odpovídá. Pokud existuje více možností,
napište všechny.

(a) L’astrada es una estela de sèt brancas. (Astrada je sedmicípá hvězda.)

(i) [lastrado ez yno estelo de set brankos]

(ii) [lastöada e yna estela de se böanka]

Napište výslovnost této věty ve všech ostatních dialektech.

(b) La color roja e la crotz de Tolosa. (Červená barva a toulouský kříž.)

(i) [la kuluö öudžo e la köus de tuluzo]

(ii) [la kulu ružo e la kruts de tuluzo]

(iii) [la kulu rudzo e la kru de tuluzo]

Napište výslovnost této věty ve všech ostatních dialektech.

Úkol 2: Nyní máte za úkol napsat výslovnost následujících okcitánských vět v zadaných dialektech.

(a) Lo chocolat caud es una bevenda sucrada. (Horká čokoláda je sladký nápoj.)

(i) Lemosin:

(ii) Lengadocian:

(iii) Provençal:

(b) Voletz aver l’ostau e lo jardin agradable. (Chcete mít ten dům a tu příjemnou zahradu.)

(i) a) Gascon:

(ii) b) Lengadocian:

(iii) c) Vivaroaupenc:
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(c) Mon luòc de naissença es la vielha demòra a Nimes. (Moje místo narození je to staré
sídlo v Nimes.)

(i) Auvernhat:

(ii) Lengadocian:

(iii) Provençal:

Úkol 3: Máte zadáno několik okcitánských měst či obcí spolu s jazykovou oblastí, ve které se nachá-
zejí. Rozhodněte, zda mluvčí, který by název města vyslovil následujícím způsobem, může
z tohoto města pocházet.

(a) Besièrs (Lengadòc): [bezjer]

(b) Orlhac (Auvèrnhe): [urljak]

(c) Marvau (Lemosin): [marbau]

(d) Nerac (Gasconha): [nerak]

(e) Tolon (Provença): [tulun]

(f) Marselha (Provença): [maöseljo]

ANO NE

Autorkou úlohy je Sára Elichová.
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Kód:

Odpolední část

Milí olympionici!
Než se pustíte do řešení samotných úloh, přečtěte si prosím pozorně následující instrukce. Před

sebou máte zadání dvou úloh odpolední části ústředního kola České lingvistické olympiády. Do pravého
horního rohu na této straně zadání napište kód, který jste obdrželi při prezenci.

Až dostanete pokyn, smíte začít řešit. Své odpovědi pište prosím čitelně přímo do zadání, poznámky
na pomocných papírech nebudou při hodnocení brány v potaz. Za chybná řešení body nestrháváme.
K vypracování řešení použijte psací pomůcky, papír a veškeré své znalosti a schopnosti. Slovníky,

taháky, elektronické pomůcky, jakož i skupinová práce a opisování se zapovídají. Úlohy jsou sice zalo-
ženy na skutečných živých jazycích, avšak na takových, které (pravděpodobně) neznáte. Pokud je vám
některý z nich znám, je to vaše výhoda, již netřeba skrývat.
Na řešení odpolední části ústředního kola máte vyhrazeno 90 minut (hodinu a půl). Přejeme vám

bystrou mysl a hodně štěstí!

Organizační tým ČLO

David Burda, Vojtěch Diatka, Barbora Dohnalová, Sára Elichová, Eliška Freibergerová, Ema
Grofová, Zuzana Gruberová, Haštal Hapka, Vojtěch Janda, Jiří Kozlík, Michal Láznička, Michala
Lvová, Tereza Maláčová, Jan Petr, Michaela Svatošová
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1 Murrinh-patha (20 bodů)

Murrinh-patha je jedním z australských domorodých jazyků. V současnosti jím hovoří necelé dva tisíce
lidí, z nichž většina žije v městečku Wadeye při severním pobřeží Austrálie.
Níže vidíte rodokmen a výroky několika členů rodiny s odpovídajícími překlady do češtiny. Kruh

značí ženu, trojúhelník muže, dvojitá čára sňatek, přes jednoduchou horizontální čáru jsou spojeni
sourozenci.

Manman: Uhodíme (s Wiluk) Nangari a Purldu.
Nangari Purlda mankurirdanungintha

Poškrábeme (s Thalambou) Nangari a Wiluk po zádech nohama.
Nangari Wiluk ngununkurdarrikurrknungintha

Projdeme se (s Nangari).
ngununginthalilinu

Zamáváme (s Nangari).
manginthangkarlaynu

Zamáváme (s Wiluk).
manginthangkarlaynu

Thalamba: Poškrábeme (s Nangari) Kanel a Wiluk.
Kanel Wiluk ngumankukurrknu

Nangari: Projdeme se (s Wiluk).
ngununginthalilinu

Kanel: Zamáváme (s Wiluk).
ngumangkarlaynu

Wiluk: Projdeme se (s Kanel).
ngunnalilinu
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Úkol 1: Ke každé výpovědi doplňte jejího autora. Existuje-li více správných možností, uveďte všechny.

Pohladíme (s Nangari) Manman a Wiluk po zádech.
Manman Wiluk mankurdarrirtertnungintha

Utečeme (s Thalambou).
ngunnawinhartnu

Projdeme se (s Kanel).
ngununginthalilinu

Úkol 2: Nyní si prohlédněte další výroky s jejich českými překlady.

Nangari: Uhodíme (s Thalambou) Manman a Kanel.
Manman Kanel ngumankurirdanungintha

Purlda: Pohladíme (s Kanel) Nangari a Wiluk.
Nangari Wiluk ngumankurtertnungintha

Přeložte do jazyka murrinh-patha.

Nangari: Poškrábeme (s Thalambou) Wiluk a Purldu po zádech.

Kanel: Kopneme (s Purldou) Thalambu a Wiluk.

Purlda: Utečeme (s Nangari).

Autorkou úlohy je Ema Grofová.
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2 Ik (20 bodů)

Jazyk ik (Icetod) má přibližně 8 000 mluvčích žijících v severovýchodní části Ugandy podél hranice
s Keňou. Patří do kuliacké jazykové rodiny, někteří lingvisté ho však považují jen za dialekt jazyka
karimojong. Tím mluví sousední pastevecké kmeny, které příslušníky kmene Ik dlouho ovládaly, což
vedlo k rozsáhlému přejímání v oblasti slovní zásoby i gramatiky.
Níže naleznete čtrnáct slov v jazyce ik a jejich české překlady v abecedním pořadí.

1. bosisits’ A. cizí jazyk

2. bositiniam B. dole, na jihu

3. ekukOOkwarosits’ C. horal

4. ekusits’ D. chlupy v uších

5. HyObar E. jižan

6. HyOtod F. krev

7. imatod G. kůzle

8. kOOkiJoam H. neslyšící

9. kOO kiJ I. obočí

10. kiJ J. řasy

11. kwarikaam K. stádo dobytka

12. rieim L. vrah

13. se M. země, půda

14. seaam N. žvatlání

Dále máte k dispozici ještě těchto šest slov v jazyce ik, opět doplněné o české překlady v abecedním
pořadí.

15. dakudE O. cizinec

16. ekuce P. dolní část kmene

17. HyOam Q. palivové dříví

18. kwaradE R. ranka, bolístka

19. OJaim S. slzy

20. ts’aâidakw T. úpatí

Poznámka: Zápis slov v jazyce ik byl pro účely úlohy zjednodušen. Hlásky [E O] představují otevřenější
protějšky hlásek [e o], [H] značí české „h“. Hlásky [J â ts’] je se podobají počátečním hláskám ve slovech
„ jako“, „doma“ a „cena“, ale jsou vyslovovány mírně odlišně.
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Úkol 1: Přiřaďte slovům v jazyce ik jejich české ekvivalenty.

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

Úkol 2: Přeložte z jazyka ik do češtiny následující slova.

a) kwar

b) sits’adE

c) kOOkwarOam

Úkol 3: Přeložte z češtiny do jazyka ik následující slova.

a) stádo koz

b) popálenina

c) dítě

Autorkou úlohy je Michaela Svatošová.
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