OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ
BUCUREŞTI, 29-31 martie 2013
Clasele a IX-a – a XII-a

SUBIECTUL 1
ALAMBLAK1
(30 de puncte)
Se dau următoarele numere 26, 31, 36, 42, 50, 52, 73, 75, 78, 89 şi traducerile lor în alamblak, în
ordine aleatorie:
yima hosfirpati tir hosfirpat
yima yohtti tir hosfi rpat
yima hosfi hosf
yima hosfi tir hosf
yima yohtti tir yohtti rpat
yima hosfirpati tir hosfi hosfirpat
yima hosfirpati tir hosfirpati hosfirpat
yima yohtti tir hosfirpati rpat
yima hosfihosfi tir yohtti hosfihosf
yima hosfi tir hosfi hosf
a. Determinaţi corespondenţele corecte, ştiind că:
1 = rpat
2 = hosf
3 = hosfirpat
4 = hosfihosf
5 = tir yohtt
6 = tir yohtti rpat
11 = tir hosfi rpat

1

Este o limbă vorbită în câteva regiuni din Papua Noua Guinee.

(10 puncte)
b. Scrieţi cu numere:
yima hosfirpati hosfihosf + yima yohtti tir hosf = yima hosfihosfi tir hosfi hosfihosf
tir yohtti hosf + tir hosfi hosf = tir hosfirpati hosfihosf
(6 puncte)
c. Scrieţi în alamblak:
21
48
83
(3 puncte)
d. Explicaţi cum aţi rezolvat.
(11 puncte)
SUBIECTUL 2
LIMBA GALEZĂ2

(30 de puncte)
Se dau următoarele exemple de propoziţii din limba galeză şi traducerile lor în limba română:
1. Mae tad canllaith gan ei fanon e.
Regina lui are un tată bun.
2. Mae banon ganllaith gan ei blentyn e.
Copilul lui are o regină bună.
3. Mae brawd teg gan ei gyfaill e.
Prietenul lui are un frate frumos
4. Mae tywysoges deg gan ’y nhad i.
Tatăl meu are o prinţesă frumoasă
5. Mae cyfaill penffol gan ’y newynes i.
Vrăjitoarea mea are un prieten prost.
6. Mae plentyn talentog gan ’y manon i.
Regina mea are un copil talentat.
7. Mae dewynes gall gan ’y nghyfaill i.
Prietenul meu are o vrăjitoare înţeleaptă.

2 Limba galeză este o limbă celtică din familia limbilor indoeuropene. Este limbă oficială în Ţara Galilor, Marea
Britanie, şi are aproximativ 580.000 de vorbitori.

a. Traduceţi în limba română:
Mae banon deg gan ei frawd e.
Mae tywysoges gall gan ei ddewynes e.
Mae cyfaill canllaith gan ’y nhywysoges i.
(6 puncte)
b. Traduceţi în limba galeză:
Tatăl lui are o prinţesă proastă.
Prinţesa lui are un tată înţelept.
Copilul meu are o vrăjitoare talentată.
(6 puncte)
c. Explicaţi cum aţi rezolvat.
(18 puncte)
SUBIECTUL 3
LIMBA RUSĂ
(30 de puncte)
În limba rusă, substantivul are trei genuri. Adjectivul se acordă cu substantivul în gen, număr şi caz.
Mai jos sunt date câteva substantive în cazul nominativ. În prima coloană, substantivele sunt însoţite
de adjective.
móy dom
etot aist
kakoy vapros
moí doma
ta gora
tvoye pole
krasivaya noch´
kakiye nochi
nasha zemlya
krasivyye gory
vash verblyud
bol´ shoye mesto
vashi mesta
krasivyy svet
eto veko

„casa mea”
„această barză”
„care întrebare”
„casele mele”
„muntele acela”
„câmpul tău”
„noapte frumoasă”
„care nopţi”
„pământul nostru”
„munţii frumoşi”
„cămila voastră”
„loc mare”
„locurile voastre”
„lumină frumoasă”
„această pleoapă”

akula
leto
istina
les
solntse
dolg
loshad´
zreniye
zhizn´
okno

„rechin”
„vară”
„adevăr”
„pădure”
„soare”
„datorie”
„cal”
„vedere”
„viaţă”
„fereastră”

a. Împărţiţi substantivele din cele două coloane (atât substantivele însoţite de adjective, cât şi
substantivele simple) în trei grupuri, astfel încât fiecare grup să corespundă unui gen.
(10 puncte)

b. Traduceţi în limba rusă următoarele secvenţe:
(7 puncte)
Rechin mare
Rechinii tăi
Care vară
Adevărul meu
Pădurea ta
Pădurile mari
Soare frumos
Datorie mare
Calul vostru
Caii noştri
Vederea voastră
Viaţa aceasta
Fereastra mea
Ferestrele acestea
c. Explicaţi cum aţi rezolvat.
(13 puncte)
* Semnul ´ e transcrierea fonetică pentru ь – semnul moale din rusă care se pronunţă ca un i scurt.
Acesta marchează rostirea „moale” sau palatalizată a consoanei anterioare: ani → [an´].

Din oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
Timp de lucru: 3 ore

REZOLVARE
SUBIECTUL 1
ALAMBLAK
(30 de puncte)
a. Corespondenţa număr – traducere alamblak:
yima yohtti tir yohtti rpat: 20 + 5 + 1 = 26
yima yohtti tir hosfi rpat: 20 + (5 × 2) + 1 = 31
yima yohtti tir hosfirpati rpat: 20 + (5 × (2 + 1)) + 1 = 36
yima hosfi hosf: (20 × 2) + 2 = 42
yima hosfi tir hosf: (20 × 2) + (5 × 2) = 50
yima hosfi tir hosfi hosf: (20 × 2) + (5 × 2) + 2 = 52
yima hosfirpati tir hosfi hosfirpat: (20 × (2 + 1)) + (5 × 2) + (2 + 1) = 73
yima hosfirpati tir hosfirpat: (20 × (2 + 1)) + (5 × (2 + 1)) = 75
yima hosfirpati tir hosfirpati hosfirpat: (20 × (2 + 1)) + (5 × (2 + 1)) + (2 + 1) = 78
yima hosfihosfi tir yohtti hosfihosf: (20 × (2 + 2)) + 5 + (2 + 2) = 89
b. Scrieţi cu numere:
yima hosfirpati hosfihosf + yima yohtti tir hosf = yima hosfihosfi tir hosfi hosfihosf
(20 x 3) + 4 = 64
20 + (5 x 2) = 30
„64 + 30 = 94”
(20 x 4) + (5 x 2) + 4 = 94
tir yohtti hosf + tir hosfi hosf = tir hosfirpati hosfihosf
5+2=7
(5 x 2) + 2 = 12
„7 + 12 = 19”
(5 x 3) + 4 = 19
c. Scrieţi în alamblak:
21 – yima yohtti rpat
48 – yima hosfi tir yohtti hosfirpat
83 – yima hosfihosfi hosfirpat
d.
PASUL 1
Ştim că :

1 = rpat
2 = hosf
3 = hosfirpat
4 = hosfihosf
5 = tir yohtt
6 = tir yohtti rpat
11 tir hosfi rpat

De aici, observăm faptul că:
− pentru numerele 1, 2 şi 5, există cuvinte „autonome”, respectiv rpat, hosf şi tir yohtt;
− celelalte, 3, 4, 6 şi 11 reprezintă o combinaţie între cele trei numere:

3 = hosfirpat → 2 + 1
4 = hosfihosf → 2 + 2
6 = tir yohtti rpat → 5 + 1
− operaţia care stă la baza formării numerelor 3, 4 şi 6 este adunarea, marcată prin i; atunci când
avem două numere reprezentate de un cuvânt simplu (ca rpat şi hosf), care, prin adunare, formează
un alt număr, numărul rezultat este format prin alăturarea celor două cuvinte şi prezenţa lui i între
aceste cuvinte:
hosf + i + rpat → 2 + 1 → hosfirpat (3)
− dacă unul dintre numerele care formează un alt număr este reprezentat de un cuvânt compus, cum
este cazul numărului 5, tir yohtt, cu ajutorul căruia se formează numărul 6, atunci regula de
compunere este următoarea: se ataşează semnul adunării, i, după al doilea segment al primului
număr, cuvânt compus, respectiv 5, urmat de numărul, cuvânt simplu, separat prin spaţiu:
tir yohtt + i rpat → 5 + 1 → tir yohtti rpat (6)
− pentru formarea numărului 11, avem tir (fără yohtt) pe care îl putem asocia cu tir yohtt, 5; astfel,
avem 5, 2+ şi 1: tir hosfi rpat; dacă adunăm numerele, ne dă 8, şi nu 11; aşadar, există o a doua
operaţie matematică care stă la baza formării numărului 11, pe care îl putem descompune în: (5x2)
+ 1 = 11; se observă faptul că, atunci când avem o înmulţire, tir nu mai este urmat de yohtt.
Observaţie: operaţia de înmulţire nu are o marcă specifică, ci este marcată prin poziţie şi spaţiu (şi
lipsa segmentului al doilea pentru un număr autonom, format din două cuvinte, de
exemplu 5):
Deînmulţitul precedă înmulţitorul, fiind separat prin spaţiu de acesta.
− Se păstrează semnul adunării pentru numărul rezultat în urma înmulţirii, prin ataşarea lui la
sfârşitul cuvântului care desemnează înmulţitorul, respectiv, la 2, hosfi.
PASUL 2
Observăm că toate numerele date în alamblak sunt o combinaţie între numerele date în cerinţa a.;
apare însă şi un alt cuvânt, yima, la toate numerele date.
Putem începe cu numerele mai mici, care se pot descompune mai simplu; de exemplu, 26:
26 se poate descompune în 20 + 6
Ştim că 6 este tir yohtti rpat. Există vreun număr în alamblak care se termină cu tir yohtti rpat? Da,
yima yohtti tir yohtti rpat.
De la acest exemplu, aflăm că: yima yohtt este 20, aşadar, o altă structură autonomă formată din
două cuvinte: yima şi yohtt. Din datele pe care le avem, putem deduce faptul că numerele 1, 2, 5 şi
20 în alamblak sunt structuri autonome, iar celelalte numere sunt o combinaţie între acestea.
PASUL 3
Avem 3 numere care conţin yima yohtti:
yima yohtti tir hosfi rpat
yima yohtti tir yohtti rpat
yima yohtti tir hosfirpati rpat
şi restul care conţin doar cuvântul yima:
yima hosfirpati tir hosfirpat

yima hosfi hosf
yima hosfi tir hosf
yima hosfirpati tir hosfi hosfirpat
yima hosfirpati tir hosfirpati hosfirpat
yima hosfihosfi tir yohtti hosfihosf
yima hosfi tir hosfi hosf
Ştim că 26 este yima yohtti tir yohtti rpat.
Dar ce înseamnă yima yohtti tir hosfi rpat şi yima yohtti tir hosfirpati rpat? Observăm, de
asemenea, că avem din nou situaţia în care numărul 5, tir yohtt, nu apare întreg, ci apare doar
cuvântul tir:
yima yohtti tir hosfi rpat − 31
yima yohtti tir yohtti rpat − 26
yima yohtti tir hosfirpati rpat – 36
Prin analogie cu 26, ştim că la bază avem numărul 20: identificăm în yima yohtti tir hosfi rpat 20 , 5
fără yohtt, 2+ şi 1; numărul trebuie să fie o combinaţie între acestea. Ştim că la baza combinaţiei
între numere este adunarea, dar apare şi înmulţirea (analogie cu formarea numărului 11). Din
combinaţia acestor numere, putem forma numărul 31:
20 + (5 x 2) + 1 = 31
yima yohtti (+) tir hosfi(+) rpat
Pe baza acestor observaţii, se pot afla şi celelalte numere:
yima yohtti tir hosfirpati rpat – 20 + (3x5)+ 1 = 36
Pentru numerele care încep cu yima, fără yohtt, facem analogie cu 5, tir, fără yohtt, care apare astfel
atunci când avem o înmulţire; Astfel, în toate aceste cazuri, trebuie să avem 20 x „Z”:
yima hosfirpati tir hosfirpat : (20 × (2 + 1)) + (5 × (2 + 1)) = 75
yima hosfi hosf: (20 × 2) + 2 = 42
yima hosfi tir hosf : (20 × 2) + (5 × 2) = 50
yima hosfirpati tir hosfi hosfirpat: (20 × (2 + 1)) + (5 × 2) + (2 + 1) = 73
yima hosfirpati tir hosfirpati hosfirpat: (20 × (2 + 1)) + (5 × (2 + 1)) + (2 + 1) = 78
yima hosfihosfi tir yohtti hosfihosf: (20 × (2 + 2)) + 5 + (2 + 2) = 89
yima hosfi tir hosfi hosf: (20 × 2) + (5 × 2) + 2 = 52

SUBIECTUL 2
LIMBA GALEZĂ
(30 de puncte)
a. Traducere în limba română:
Mae banon deg gan ei frawd e.
→
Mae tywysoges gall gan ei ddewynes e.
→
Mae cyfaill canllaith gan ’y nhywysoges i. →

Fratele lui are o regină frumoasă.
Vrăjitoarea lui are o prinţesă înţeleaptă.
Prinţesa mea are un prieten bun.

b. Traducere în limba galeză:
Tatăl lui are o prinţesă proastă.
→
Mae tywysoges benffol gan ei dad e.
Prinţesa lui are un tată înţelept.
→
Mae tad call gan ei dywysoges e.
Copilul meu are o vrăjitoare talentată.
→
Mae dewynes dalentog gan 'y mhlentyn i
c. Comparând exemplele, observăm:
− toate exemplele din galeză conţin structura mae...gan...; în limba română, toate propoziţiile au în
comun verbul a avea, la persoana a III-a (subiectul propoziţiilor fiind exprimat prin substantivele:
„regina”, „copilul”, „prietenul”, „tatăl”, „vrăjitoare”);
− primele trei exemple din limba galeză conţin structura ei...e, iar în limba română propoziţiile
acestea au în comun prezenţa pronumelui în genitiv „lui”; putem deduce astfel că ei...e = „lui”.
Următoarele exemple din galeză conţin structura 'y...i, iar în corespondentele lor în română apare
adjectivul posesiv „meu”/ „mea”; putem deduce că 'y...i = „meu/mea”;
− în primele două propoziţii:
Mae tad canllaith gan ei fanon e. („Regina lui are un tată bun.”)
Mae banon ganllaith gan ei blentyn e. („Copilul lui are o regină bună.”)
avem cuvântul comun „bun/bună”; în galeză avem două cuvinte asemănătoare: „canllaith”/
„ganllaith”; din perechile tad canllaith, putem deduce faptul că :
banon ganllaith
 un tată bun / o regină bună = obiectul direct antepus;
 în structura substantiv – adjectiv, adjectivul este postpus;
 forma adjectivului se schimbă în funcţie de gen:
tată bun − tad canllaith
cregina bună − banon ganllaith
g „tată” = tad
„regină” = banon
− din observaţia de mai sus, în structura Mae...gan..., în prima poziţie, adică antepus, apare obiectul
direct, reprezentat de grupul substantiv – adjectiv; deducem că subiectul este postpus şi este
reprezentat de grupul substantiv – adjectiv posesiv;
− Structura sintactică în limba galeză este:
Mae...Obiect Direct Gan Subiect.
Mae Y Gan X → X are Y
− observăm din exemple şi faptul că acelaşi substantiv dacă apare în poziţia de subiect are o formă,
iar dacă apare în poziţia de obiect direct are altă formă; de asemenea, forma adjectivului se
schimbă;
− consoana iniţială a substantivului se schimbă în funcţie de prezenţa structurii ei...e şi de prezenţa
structurii 'y...i, astfel:
Substantiv – Subiect

Substantiv – Obiect Direct

ei fanon e

banon

ei frawd e

brawd

Copilul lui

ei blentyn e

plentyn

Prietenul lui

ei gyfaill e

cyfaill

Vrăjitoarea lui

ei ddewynes e

dewynes

Regina lui
Fratele lui

3

3 Exemplu care apare în cerinţa a.

Tatăl lui4

ei dad e

tad

Tatăl meu

'y nhad i

tad

Vrăjitoarea mea

'y newynes i

dewynes

Regina mea

'y manon i

banon

Prietenul meu

'y nghyfaill i

cyfaill

Copilul meu

'y mhlentyn i

plentyn

− Structura „ei...e” determină schimbarea iniţialei substantivului, astfel:
b- → în structura ei...e devine fp- → în structura ei...e devine bc- → în structura ei...e devine gd- → în structura ei...e devine ddt- → în structura ei...e devine d- (analogie cu perechile consonantice: p – b; c – g, consoană
surdă – sonoră, dar şi cu perechea teg – deg, adjectivul care se schimbă în funcţie de gen);
− Structura „'y...i” determină schimbarea iniţialei substantivului (structura „'y...i” nazalizează
consoana iniţială a substantivului), astfel:
b- → în structura 'y...i devine mt- → în structura 'y...i devine nhd- → în structura 'y...i devine nc- → în structura 'y...i devine nghp- → în structura 'y...i devine mhg- → în structura 'y...i devine ng− Pentru y...i, se remarcă o simetrie în privinţa schimbărilor fonetice, în funcţie de consoane (surde
– sonore):
p → mh
b→m

t → nh
d→n

c → ngh
g → ng

− Adjectivul se schimbă astfel:
c – anllaith + gen masculin, „tată”
g – anllaith + gen feminin, „regina”

t – eg + gen masculin, „frate”
d – eg + gen feminin, „prinţesă”

− Aşadar, alternanţele fonetice au relevanţă sintactică în limba galeză.

SUBIECTUL 3
LIMBA RUSĂ
(30 de puncte)
a.
4 Exemplu care apare în cerinţa b.

Genul 1 (m)
dom
aist
vapros
verblyud
les
svet
dolg

Genul 2 (n)
pole
mesto
veko
leto
solntse
zreniye
okno

Genul 3 (f)
gora
noch’
zemlya
akula
istina
loshad’
zhizn’

b.
Rechin mare
Rechinii tăi
Care vară
Adevărul meu
Pădurea ta
Pădurile mari
Soare frumos
Datorie mare
Calul vostru
Caii noştri
Vederea voastră
Viaţa aceasta
Fereastra mea
Ferestrele acestea

„bol’shaya akula”
„tvoi akuly”
„kakoe leto”
„moya istina”
„tvoy les”
„bol’shyye lesa”
„krasivoye solntse”
„bol’shoy dolg”
„vasha loshad’”
„nashi loshadi”
„vashe zreniye”
„eta zhizn’”
„moye okno”
„eti okna”

PASUL 1
− Se observă că substantivele din prima coloană sunt precedate de adjective.
− Se grupează substantivele care sunt la singular după ultima literă din cuvânt: o grupă pentru
substantivele care se termină în consoană (-m, -t, -d, -g), una pentru substantivele care se termină în
-’ (semnul moale), o grupă pentru substantivele care se termină în -a, o grupă pentru substantivele
care se termină în -e şi una pentru substantivele care se termină în -o.
móy dom
etot aist
kakoy vapros
vash verblyud
krasivyy svet
les
dolg

krasivaya noch’
loshad’
zhizn’

ta gora
nasha zemlya
akula
istina

tvoye pole
solntse
zreniye

bol’shoye mesto
eto veko
leto
okno

PASUL 2
− Se analizează terminaţia adjectivelor din fiecare grupă. Se observă că adjectivele care precedă
substantivele terminate în -a şi -’ se termină în -a. De aici rezultă că substantivele care se termină în
-a şi -’ aparţin aceluiaşi gen. În limba rusă acesta este genul feminin.
− Se observă că substantivele care se termină în -e şi -o sunt precedate de adjective care se termină
în -e: tvoye, bol’shoye. Excepţie fac adjectivele demonstrative care nu se termină în -e, ci în -o: eto.
Adjectivele care se termină în -e, dar şi cele care se termină în -o, determină un alt gen – genul
substantivelor cu terminaţia -e şi -o (genul neutru).

− Au rămas substantivele care se termină în consoană. Se poate observa că adjectivele care le
însoţesc se termină fie în consoană, fie în semivocala -y, acestea determinând un alt gen, genul din
care fac parte toate substantivele care se termină în consoană (genul masculin).
− Clasificarea substantivelor pe genuri este următoarea:
Genul 1 (m)
dom
aist
vapros
verblyud
les
svet
dolg

Genul 2 (n)
pole
mesto
veko
leto
solntse
zreniye
okno

Genul 3 (f)
gora
noch’
zemlya
akula
istina
loshad’
zhizn’

PASUL 3
− Se traduc secvenţele din limba română în limba rusă.
Rechin mare = bol’shaya akula
− Rechin = akula, genul 3 conform tabelului de mai sus; mare = bol’shoye (de la „bol’shoye
mesto”). Terminaţia adjectivelor care determină substantivele din genul 3 este -a, deci înlocuim e cu
a: *bol’shoya. Pentru a ajunge la forma corectă bol’shaya se compară perechea krasivyy-krasivaya
şi se observă că desinenţa adjectivelor de tipul krasivaya, bol’shaya pentru genul 3 este -aya.
− Celelalte secvenţe care conţin substantive din grupa genului 3 sg. sunt: „adevărul meu”, „calul
vostru”, „viaţa aceasta”, unde „adevăr” = istina, „cal” = loshad’, „viaţă” = zhizn’; „meu” = *moy
(de la „moy dom”), „vostru” = *vash („vash verblyud”), „aceasta” = *eto („eto veko”). Se ajunge la
forma corectă a acestor trei adjective prin analogie: o de la eto se înlocuieşte cu a, astfel încât avem
perechea: eta (adj. dem. apr. g. 3) şi ta (adj. dem. dep. g. 3); adjectivului vash i se adaugă terminaţia
a, astfel încât avem perechea: vasha (adj. pos. pers. II pl.) – nasha (adj. pos. pers. I pl.), la fel şi
adjectivului posesiv moy, căruia i se adaugă desinenţa -a – moya.
Adevărul meu = moya istina
Calul vostru = vasha loshad’
Viaţa aceasta = eta zhizn’
PASUL 4
− Se traduc secvenţele genului 2 sg. (-e, -o): „care vară”, „soare frumos”, „fereastra mea”, „vederea
voastră”, unde „vară” = leto, „soare” = solntse, „fereastră” = okno, „vedere” = zreniye; „care” =
*kakoy, „frumos” = *krasivyy; „mea” = *moy, „voastră” = *vash. Acestor adjective li se adaugă
desinenţa pentru genul 2 sg. -e, astfel avem: kakoye, krasivoye, moye şi vashe. Krasivoye se scrie cu
-oye prin analogie cu bol’shoye şi kakoye:
Care vară = kakoye leto
Soare frumos =krasivoye solntse
Fereastra mea = moye okno
Vederea voastră = vashe zreniye
PASUL 5
− Se traduc secvenţele genului 1 sg.: „pădurea ta” şi „datorie mare”, unde „pădure” = les, „datorie”
= dolg, iar „ta” = *tvoye şi „mare” = *bol’shoye. Adjectivele genului 1 sg. se formează prin
înlăturarea desinenţei de singular a genului 2 (-e): tvoy şi bol’shoy, după modelul lui moy şi kakoy:

Pădurea ta = tvoy les
Datorie mare = bol’shoy dolg
PASUL 6
− Se traduc secvenţele care sunt la plural: „rechinii tăi”, „pădurile mari”, „caii noştri” şi „ferestrele
acestea”. Pentru aceasta se analizează secvenţele din cerinţă care sunt la plural: „moí doma”,
„kakiye nochi”, „krasivyye gory”, „vashi mesta”.
− Se observă că substantivele au următoarele desinenţe de plural: cele care se termină în consoană
şi în vocala -o formează pluralul cu desinenţa -a: dom – doma; mesto – mesta, substantivele care se
termină în -a la singular, se termină în -y la plural: gora – gory, iar la substantivele care se termină
în semnul moale -’ la singular, acesta este înlocuit cu desinenţa -i la plural: noch’ -nochi. De aici
rezultă că forma de plural pentru akula („rechin”) este akuly, pentru les („pădure”) – lesa, pentru
loshad´ („cal”) – loshadi şi pentru okno („fereastră”) – okna:
dom – doma
les – lesa

mesto – mesta
okno – okna

noch’ − nochi
loshad’ − loshadi

gora – gory
akula – akuly

− Se observă că adjectivele la plural, indiferent de gen se termină în -i sau -e. Astfel, „tăi” = tvoi,
după modelul lui moi („mele”), „mari” = bol’shyye, după modelul krasivyye, „noştri” = nashi, după
modelul lui vashi („tale”), „acestea” = eti, după principiul: se adaugă -i formelor scurte –
adjectivelor formate din 1-2 silabe şi -e formelor lungi – adjectivelor care au mai mult de 2 silabe
(excepţie face adj. dem. dep. – te):
Rechinii tăi = tvoi akuly
Pădurile mari = bol’shyye lesa
Caii noştri = nashi loshadi
Ferestrele acestea = eti okna

BAREM
SUBIECTUL 1
− se acordă câte 1 punct pentru fiecare corespondenţă număr – traducere alamblak, în total 10
puncte;
− se acordă câte 1 punct pentru fiecare număr transcris din alamblak, în total 6 puncte;
− se acordă câte 1 punct pentru fiecare număr transcris în alamblak, în total 3 puncte;
− se acordă 11 puncte pentru formularea clară, logică şi corectă a explicaţiilor.
Nu se (de)punctează folosirea termenilor lingvistici.
SUBIECTUL 2
− se acordă câte 2 puncte pentru fiecare propoziţie tradusă corect în limba română; în total 6 puncte;
− se acordă câte 2 punct pentru fiecare propoziţie tradusă corect din limba galeză; în total 6 puncte;
− se acordă 18 puncte pentru formularea clară, logică şi corectă a explicaţiilor.
Nu se (de)punctează folosirea termenilor lingvistici (consoană surdă – sonoră, obiect direct,
alternanţe fonetice etc.).
SUBIECTUL 3
− se acordă câte 0,4 puncte pentru fiecare substantiv grupat corect pe genuri, în total 10 puncte;
− se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare secvenţă tradusă corect, în total 7 puncte;

− se acordă 13 puncte pentru formularea clară, logică şi corectă a explicaţiilor.
Nu se (de)punctează folosirea termenilor lingvistici: „desinenţă”, „adjectiv demonstrativ” etc. şi
numirea propriu-zisă a genurilor: masculin, feminin şi neutru.

