DIRECŢIA GENERALĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
Etapa judeţeană, 12 decembrie 2015
SECȚIUNEA DE EXERCIȚIU – clasele a VII-a şi a VIII-a
SUBIECTUL 1: Lau1
(30 de puncte)
Se dau următoarele cuvinte şi sintagme în limba lau şi corespondentele lor din română:
limagu = mâna mea
baelagu = cuvântul meu
maagu = ochiul meu
burigu = (în) spatele meu
maa nau2 = tatăl meu
sasigu = fratele meu
maela = moarte
mwela = copil
maelana = moartea sa
mwela nia = copilul său
1. Traduceţi în lau: (a) mâna sa, (b) ochiul său, (c) tatăl său, (d) copilul meu.

(12 puncte)

2. Explicaţi cum aţi rezolvat.

(10 puncte)

3. Cum s-ar mai putea reda în română sasigu? Comparaţi forma sasigu cu cele două corespondente
româneşti.
(8 puncte)
SUBIECTUL 2: Solresol3
(30 de puncte)
Se dau următoarele propoziţii în solresol şi traducerile lor în limba română:
1. La ladore misol do domiremi redo faresimi laredosol.
Profesorul bun nu vede pisica mea albă.
2. Remii residosi rere domiresi resóól ladore.
Mama ta a auzit profesoarele noastre.
3. La ladomi lasolremi laredola solla la dolasolla misol fasi.
Elevul mare cumpără tot timpul tortul cel mai bun.
4. Refá resimire mimi domiremi la faresire fasi miresolla.
Fraţii lor vor vedea câinele foarte mic.
5. La resimiree dosolsolfa fasi do rere ladorela la refaredo fasi resolsolfa.
Sora cea mai slabă nu a vândut dulapul foarte vechi.
1. Traduceţi în solresol:
a. Profesoarele voastre au cumpărat torturile.
b. Profesorii răi nu văd dulapurile noastre noi.
c. Fratele foarte gras nu va auzi pisicile lor cele mai negre.

(6 puncte)

Lau este o limbă austroneziană, vorbită în Insulele Solomon.
Acelaşi cuvânt înseamnă şi „ochi”, şi „tată”.
3
Limba solresol este o limbă artificială, construită de François Sudre pentru a face comunicarea internaţională mai uşoară.
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2. Traduceţi în română:
a. La ladomii domiresi la faresimí
b. La resimiréé fasolsoldo laredola redó refaredo
c. Resí faresire soldorela do mimi domiremi lasol la faresimi miresolla fasi.
(6 puncte)
3. Explicaţi cum aţi rezolvat!
(18 puncte)

SUBIECTUL 3: Hidrocarburi
(30 de puncte)
Se dau structurile a zece hidrocarburi şi denumirile lor în ordine aleatorie:

a. butan
b. 2-butenă
c. 2,3-dimetilhexan
d. 2,2-dimetil-3-pentină
e. etan
f. 2-etil-5-metilhexa-1,5-dien-3-ină
g. 3-etilpentan
h. 4-etil-2,2,4-trimetilheptan
i. 2-metilpenta-1,4-dienă
j. 4-propilhepta-3-en-1,5-diină
1. Faceţi corespondenţele corecte între structurile hidrocarburilor şi denumirile lor.
(10 puncte)
2. Scrieşi structurile următoarelor hidrocarburi:
a. propan
b. 4-butilhepta-1,3-dien-5-ină
3. Denumişi următoarele hidrocarburi:

(4 puncte)

(6 puncte)
(10 puncte)

4. Explicaţi cum aţi rezolvat!
Din oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
Timp de lucru: 3 ore
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