OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
„SOLOMON MARCUS”
Etapa judeţeană, 21 ianuarie 2017
SECȚIUNEA DE ANTRENAMENT
– clasa a V-a –
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)
1. Selectarea, din poezie, a oricăror cinci cuvinte care conțin același diftong: (de exemplu: albicioasă,
geroasă, cojoace, vrăjitoare, soare)
1p. x 5=5 puncte
2. Transcrierea a trei substantive și a două adjective „decupate” din cuvintele folosite de poet în ultimele
două strofe ale poeziei: (de exemplu: substantive – (za)dar, (ghe)ață, (po)vară; două adjective: (cr)udă,
scurt(ezi)
1p. x 5=5 puncte
3. Scrierea a cinci cuvinte din limba română, combinând silabe selectate din cuvintele date: (de exemplu:
rece, viză, joaca, lamele, redare etc.)
1p. x 5=5 puncte
II. MATEMATICĂ (15 puncte)
a) 98789+10201=108990...............................................................................................................5 puncte
b) Evident a=5................................................................................................................................3 puncte
Atunci, 10+2b+c=27, adică 2b+c=17.........................................................................................3 puncte
cu soluțiile:b=4, c=9; b=7,c=3; b=8,c=1....................................................................................3 puncte
Numerele căutate sunt 54945; 57375 și 58185..........................................................................1 punct
III. LINGVISTICĂ (60 de puncte)
1.
vuat ‘a mânca’
vuat-a

ol ‘a merge’
(1) ol-a

pekao ‘a dansa’
(2) pekao-va

talio ‘a călători’
talio-va

viitor apropiat
‘urmează să...’
viitor

(3) vuat-o

ol-o

pekao

(4) talio

vuat-ou

(5) ol-ou

(6) pekao-vou

talio-vou

trecut recent
‘tocmai a…’
trecut

(7) vuat-ala

ol-ala

pekao-la

(8) talio-la

vuat-e

(9) ol-e

(10) pekao-vi

talio-vi

imperativ

(11) vuat-oko

ol-oko

pekao-ko

(12) talio-ko

prezent

[2 p. x 12 forme = 24 de puncte]

1

2. Comparând formele din tabel cu forma de bază a fiecărui verb, putem face următoarele segmentări:
vuat ‘a mânca’ ol ‘a merge’
pekao ‘a dansa’ talio ‘a călători’
prezent
vuat-a
talio-va
(1)
(2)
viitor apropiat
‘urmează să...’
viitor

(3)

ol-o

pekao

(4)

vuat-ou

(5)

(6)

talio-vou

trecut recent
‘tocmai a…’
trecut

(7)

ol-ala

pekao-la

(8)

vuat-e

(9)

(10)

talio-vi

imperativ

(11)

ol-oko

pekao-ko

(12)

[0,5 p. x 12 forme segmentate x = 6 puncte]
Observăm că verbele din primele două coloane au forme de bază terminate în consoană (vuat,, ol), iar cele
din ultimele două coloane au o formă de bază care se termină în vocală (pekao, talio) și că terminațiile diferă
în funcție de acest criteriu.......................................................................................................................8 puncte
Comparăm formele cunoscute și extragem regulile.
(a) Comparând cele două forme de prezent cunoscute, vuat-a și talio-va, observăm că terminația de prezent
este -a pentru verbele terminate în consoană și -va pentru cele terminate în vocală.
(b) Pentru viitorul apropiat avem două forme cunoscute: ol-o și pekao. Terminația de viitor apropiat pare să
fie -o, numai că, pentru verbul pekao, terminat în -o, vocala nu se dublează. Atunci când se întâlnescu doi o,
numai unu este exprimat.
(c) Comparând formele de viitor vuat-ou și talio-vou, observăm că terminația de viitor pentru un verb
terminat în consoană este -ou, iar pentru un verb terminat în vocală este -vou.
(d) Comparând formele cunoscute de trecut recent, ol-ala și pekao-la, observăm că după consoană terminația
este -ala, iar după vocală, -la.
(e) Comparând formele de trecut vuat-e și talio-vi, deducem că terminația -e se folosește pentru verbele
terminate în consoană, iar -vi, pentru verbele terminate în vocală.
(f) Comparând formele de imperativ cunoscute, ol-oko și pekao-ko, observăm că terminația este -oko după
consoană și -ko după vocală. ................................................................................ 2 p. x 6 reguli = 12 puncte
3. viitor apropiat: besizio, trecut: besiziovi................................................................ 5 p. x 2 forme = 10 puncte

2

