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OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

„SOLOMON MARCUS” 

Etapa judeţeană, 21 ianuarie 2017 

SECȚIUNEA DE ANTRENAMENT 

– clasa a V-a – 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru: 3 ore. 

 

I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)  

 

Sus pe culme bradul verde 

Sub zăpada albicioasă,  

Printre negură se pierde 

Ca o fantasmă geroasă. 

 

Și privește cu-ntristare 

Cum se plimbă prin răstoace* 

Iarna, pe un urs călare,  

Iarna cu șapte cojoace. 

 

El se scutură și zice: 

„În zadar tu, vrăjitoare,  

Aduci viforul pe-aice,  

Aduci zile fără soare. 

 

[…………………….] 

 

În zadar, urgie crudă,  

Lungești noaptea-ntunecoasă 

Și,  râzând de-a lumii trudă,  

Scurtezi ziua luminoasă. 

 

În zadar îmi pui povară 

De zăpadă și de gheață. 

Fie iarnă, fie vară,  

Eu păstrez a mea verdeață!” 

 

Vasile Alecsandri – Bradul

 
* RĂSTOÁCĂ, răstoace, s. f. (Pop.) Loc, gârlă unde o apă este puțin adâncă. ♦ Braț al unui râu abătut din matca lui și secat pentru 

a putea prinde pește.  

 

1. Selectează, din poezie, cinci cuvinte care conțin același diftong.   5 puncte  

2. Rescrie trei substantive și două adjective pe care să le „decupezi” din cuvintele folosite de poet în ultimele 

două strofe ale poeziei.  5 puncte 

3. Scrie cinci cuvinte din limba română, combinând silabe selectate din cuvintele următoare: culme, zăpada, 

iarna, călare, viforul, zile, aduci, vrăjitoare, cojoace, fie, zadar. 5 puncte 

 

II. MATEMATICĂ (15 puncte) 

 

Numim „număr simetric” un număr de forma abcba, unde a,b,c, sunt cifre distincte............................5 puncte 

a) Care este suma dintre cel mai mic și cel mai mare număr „simetric”? 

b) Care sunt numerele „simetrice” divizibile cu 5 care au suma cifrelor 27?...............................10 puncte 
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III. LINGVISTICĂ (60 de puncte) 

 

BILUA
1
  

 

Se dă următorul tabel cu forme ale unor verbe din limba bilua: 

 

 vuat ‘a mânca’ ol ‘a merge’ pekao ‘a dansa’ talio ‘a călători’ 

prezent 

 

vuata (1) (2) taliova 

viitor apropiat  

‘urmează să...’ 
(3) olo pekao (4) 

viitor 

 

vuatou (5) (6) taliovou 

trecut recent 

‘tocmai a…’ 
(7) olala pekaola (8) 

trecut  

 

vuate (9) (10) taliovi 

imperativ 

 
(11) oloko pekaoko (12) 

 

1. Completează căsuțele goale cu formele corespunzătoare......................................................... 24 de puncte 

2. Explică modul în care ai rezolvat.............................................................................................. 26 de puncte 

3. Care sunt formele de viitor apropiat (‘urmează să schimbe’) și de trecut (‘a schimbat’) ale verbului besizio 

‘a schimba’?......................................................................................................................................  10 puncte 

 

                                                 
1
 Bilua este o limbă din familia papua, vorbită circa 8000 de persoane din Insulele Solomon, aflate în Oceanul Pacific.  
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OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

„SOLOMON MARCUS” 

Etapa judeţeană, 21 ianuarie 2017 

SECȚIUNEA DE ANTRENAMENT  

– clasa a VI-a –    

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru: 3 ore. 

 

I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)  

 

O, rămâi, rămâi la mine,  

Te iubesc atât de mult! 

Ale tale doruri toate 

Numai eu știu să le-ascult; 

 

În al umbrei întuneric,  

Te asemăn unui prinț,  

Ce se uit-adânc în ape,  

Cu ochi negri și cuminți; 

 

Și prin vuietul de valuri,  

Prin mișcarea naltei ierbi,  

Eu te fac s-auzi în taină 

Mersul cârdului de cerbi; 

 

[…………………….] 

 

Astfel zise lin pădurea 

Bolți asupră-mi clătinând; 

Șuieram l-a ei chemare 

Ș-am ieșit în câmp râzând. 

 

Astăzi, chiar de m-aș întoarce,  

A-nțelege n-o mai pot … 

Unde ești, copilărie,  

Cu pădurea ta cu tot? 

 

Mihai Eminescu – O, rămâi 

 

1. Rescrie o altă formă fără diftong a cinci cuvinte cu diftong, selectate din poezie.  5 puncte 

2. Alcătuiește o propoziție dezvoltată despre relația dintre copil și pădure, în care să folosești și cuvintele 

următoare: taină, clătinând, pădurea, păstrându-le forma dată. 5 puncte   

3. Scrie un enunț cu omonimele a două cuvinte din poezie.  5 puncte 

 

 

II. MATEMATICĂ (15 puncte) 

 

Profesorul de matematică le propune elevilor un joc. Pe tablă sunt scrise numerele de la 1 la 100. Elevii A și 

B șterg, pe rând, începând cu A, câte un număr. Pierde elevul care este obligat să șteargă primul un multiplu 

al lui 2 sau un multiplu al lui 5. 

Care elev câștigă? Justifică răspunsul...................................................................................................15 puncte 
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III. LINGVISTICĂ (60 de puncte) 

 

BILUA
1
  

 

Se dă următorul tabel cu forme ale unor verbe din limba bilua: 

 

 vuat ‘a mânca’ pazo ‘a lovi pe cineva’ pekao ‘a dansa’ talio ‘a călători’ 

prezent 

 

vuata (1) (2) taliova 

viitor apropiat  

‘urmează să...’ 
(3) pazoko pekao (4) 

viitor 

 

vuatou (5) (6) taliovou 

trecut recent 

‘tocmai a…’ 
(7) pazokala pekaola (8) 

trecut  

 

vuate (9) (10) taliovi 

imperativ 

 
(11) pazokoko pekaoko (12) 

 

1. Completează căsuțele goale cu formele corespunzătoare. ......................................................   24 de puncte 

2. Explică modul în care ai rezolvat. ...........................................................................................   26 de puncte 

3. Care sunt formele de viitor apropiat (‘urmează să schimbe’) și de trecut (‘a schimbat’) ale verbului besizio 

‘a schimba’?.......................................................................................................................................  10 puncte 

 

                                                 
1
 Bilua este o limbă din familia papua, vorbită circa 8000 de persoane din Insulele Solomon, aflate în Oceanul Pacific.  
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OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

„SOLOMON MARCUS” 

Etapa judeţeană, 21 ianuarie 2017 

SECȚIUNEA DE EXERCIȚIU – clasele a VII-a şi a VIII-a 
 

 

SUBIECTUL 1: GEORGIANĂ
1
 

  

Se dau următoarele propoziții în limba georgiană (transcrise în alfabet latin) și traducerile lor în limba 

română, în ordine aleatorie: 

 

1. Stabiliți corespondențele corecte.        

(5 puncte) 
 

2. Traduceți în georgiană. Scrieți toate variantele posibile de traducere acolo unde este cazul.  

         (6 puncte) 
 a. Eu mi-am pictat ușile frigiderului. 

 b. Tu ai încuiat cadourile mele acasă. 

 c. Proprietarul tău m-a găsit lângă ușa prietenilor lui. 

 

3. Traduceți în română. Scrieți toate variantele posibile de traducere acolo unde este cazul .  

       (3 puncte) 
 a. Chemma bavšvma migzida shenis megobarebis sḳamstan. 

 b. Iman miuzida chems mamas bavšvebis sḳamebi. 

 c. Me movuʒebne shens dedas macivarsze sačukari. 

 

4. Explicați cum ați rezolvat.         

(16 puncte) 

 

 

 

 

                                                      
1
 Este cea mai vorbită limbă din grupul limbilor caucaziene de sud (familie care include și limbile svan și migreliană). Este 

limba oficială a Georgiei, fiind vorbită și în comunități din Turcia, Rusia, Iran și Azerbaidjan.  

1. chemma megobarma moiʒebna shens sḳamebstan bavšvebi. a) El a pictat frigiderul prietenilor lui. 

2. iman čamiḳeta ḳari. b) El mi-a încuiat ușa. 

3. iman šeɣeba misis megobarebis macivari.  c) Eu i-am dat tatălui tău cadoul. 

4. masṗinʒelma mogʒebna chems sḳamsze. d) Eu ți-am găsit frigiderul lângă ușă. 

5. me gavuḳete shens mamas sačukari. e) Părintele m-a adus acasă. 

6. me movgiʒebne ḳarstan macivari. f) Prietenul meu și-a găsit copiii lângă scaunele tale. 

7. mezobelma mimizida kalakši sačukarebi. g) Proprietarul te-a găsit pe scaunul meu. 

8. mšoblma mimzida chems saxlstan. h) Tu i-ai dat mamei tale cadoul. 

9. šen daixaṭe sḳami. i) Tu ți-ai vopsit scaunul. 

10. šen gauḳete shens dedas sačukari. j) Vecinul mi-a adus cadourile în oraș. 
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SUBIECTUL 2: MOHAWK
2
 

 

Se dau următoarele cuvinte în mohawk și traducerile lor în limba română: 
 

oli:deʔ = porumbel 

ohjotsah = bărbie 

labahbet = somn 

odahsa = coadă 

desdaʔṇ = stai în picioare! 

de:zekẉ = ridic-o! 

 

1. Care dintre următoarele forme sunt corecte în mohawk? 

a) ablam / aplam = Abraham 

b) ǰiks /  ǰigs  = muscă 

c) degeni / tegeni / dekeni / tekeni = doi 

d) ka:lis / ga:lis = ciorap 

e) zahset / zahsed = ascunde-o! 

f) wisk / wisg = cinci 

            (12 puncte) 

2. Explicați cum ați rezolvat.          (18 puncte) 

 

 

SUBIECTUL 3: SILOGISME
3
 

 

Se dau câteva silogisme și reprezentările lor în diagrame Venn
4
, în ordine aleatorie. 

a) Deoarece niciun elev nesilitor nu este premiant și unii premianți sunt olimpici la lingvistică, 

înseamnă că unii olimpici la lingvistică nu sunt nesilitori. 

b) Deoarece toate paralelogramele sunt patrulatere și toate romburile sunt paralelograme, înseamnă 

că toate romburile sunt patrulatere. 

c) Deoarece toate pisicile sunt feline și niciun cățel nu e felină, înseamnă că niciun cățel nu e pisică. 

d) Deoarece niciun artist nu este înțeles și unii oameni sunt artiști, înseamnă că unii oameni nu sunt 

înțeleși. 

e) Deoarece unele examene nu sunt grele și toate examenele sunt importante, înseamnă că unele 

examene importante nu sunt grele. 

f) Deoarece unii sportivi sunt bogați și toți cei bogați sunt darnici, înseamnă că unele persoane 

darnice sunt sportivi. 

 

                          
Fig  1.            Fig 2.     Fig. 3       Fig. 4    Fig. 5 

                                                      
2
 Este o limbă pe cale de dispariție vorbită de aproximativ 3 500 de vorbitori în regiunile Ontario și Quebec (Canada). 

3
Silogismul reprezintă o formă de argumentare formată din trei enunțuri (două cu rol de premise și una cu rol de concluzie), 

fiecare cu câte doi termeni (subiect logic, predicat logic sau termen mediu). Subiectul și predicatul apar în concluzia 

silogismului (a treia propoziție), iar termenul mediu în cele două premise (primele două propoziții). 
4
Diagramele Venn sunt reprezentări grafice ale relațiilor dintre termenii unui silogism. Această metodă este folosită pentru a 

stabili validitatea silogismelor și pentru a verifica dacă, în urma reprezentării premiselor, concluzia este și ea corect 

reprezentată. 
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1. Determinați corespondențele corecte, știind că două dintre enunțuri corespund aceleiași diagrame 

Venn. (12 puncte) 

 

2. Descrieți modul de realizare a unei diagrame Venn și exemplificați pentru următoarele silogisme: 

        

a) Deoarece niciun mamifer nu poate vorbi și toți elefanții sunt mamifere, înseamnă că niciun 

elefant nu poate vorbi. 

b) Deoarece toți profesorii sunt corecți și unii oameni nu sunt corecți, înseamnă că unii oameni nu 

sunt profesori. 

(12 puncte) 

 

3. Formulați enunțuri de tip silogistic cu ajutorul termenilor M = ,,școlari români”, 

S = ,,copii români”, P = ,,inteligenți” care să corespundă diagramei Venn alăturate .

   

 

 

 

(6 puncte) 

Atenție (doar pentru SUBIECTUL 3)! Se punctează doar răspunsurile la cele trei cerințe de la 

subiectul 3. Nu se cer și nici nu se punctează explicațiile suplimentare.  

 



 

 

 

 
 

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

„SOLOMON MARCUS” 

Etapa judeţeană, 21 ianuarie 2017 

SECȚIUNEA DE PERFORMANȚĂ – clasele a IX-a şi a XII-a 

 

 

SUBIECTUL 1: SWAHILI1 

  

Se dau următoarele propoziții în limba swahili și traducerile lor în limba română. 

 

1. Nilimwona mtoto mdogo a. Eu am văzut un copil mic  

2. Atandika jina lake b. El își va scrie numele 

3. Mtu mzuri aliwasameha wasichana wako c. O persoană bună ți-a iertat fetele 

4. Hunioni d. Tu nu mă vezi 

5. Mfaransa anasoma kitabu kizee e. Francezul citește o carte veche 

6. Kisu chao kitatafutawa f. Cuțitul lor va fi găsit 

7. Walimu wabaya hawakupenda maswali yangu g. Profesorilor răi nu le-au plăcut întrebările mele 

8. Vitabu vizuri havitandikawa h. Cărți bune nu vor fi scrise 

9. Ninasema Kiswahili i. Eu vorbesc Swahili 

10. Viti vyako vikusamehi j. Scaunele tale nu te iartă 

11. Wazo zuri langu halikusemawa k. Gândul meu bun nu a fost verbalizat 

12. Msichana mbaya anampenda mtoto wangu l. Fetei rele îi place copilul meu 

13. Majina yao makubwa yalisomawa m. Numele lor mari au fost citite 

14. Mwalimu wake atakupenda n. Profesorul lui te va plăcea 

15. Uliona kisu kikubwa p. Tu ai văzut un cuțit mare 

16. Sikutafuta kitabu chako q. Nu ți-am găsit cartea 

 

1. Traduceți în română: 

a. Nilisoma kiti 

b. Swali lako lilipendawa 

c. Hakuwasameha wasichana wakubwa 

    (3 puncte) 

2. Traduceți în Swahili: 

a. Ție nu îți va plăcea franceza (limba franceză) 

b. Gândurile tale rele nu au fost scrise 

c. Copiii lor mici mi-au găsit vechiul scaun 

d. Oamenii bătrâni nu văd vorbitori de Swahili  

        (8 puncte) 

3. În structura verbului sunt patru mărci care au două sau trei roluri gramaticale. Care sunt acestea? 

            (4 puncte) 
4. Explicați cum ați rezolvat.            

(15 puncte) 

                                                      
1 Face parte din familia de limbi bantu și este vorbită în Burundi, Republica Democrată Congo, Kenya, Mozambique, Oman, 

Rwanda, Tanzania, Uganda de aproximativ 15 milioane de vorbitori.  

 
DIRECȚIA  GENERALĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
 



 

 

 

SUBIECTUL 2: MOHAWK2 ȘI GANDA3 

 

Se dau următoarele cuvinte în limbile mohawk și ganda și traducerile lor în limba română: 

 

Mohawk Ganda 

oli:deʔ = porumbel kola = a face 

ohjotsah = bărbie wulira = a auzi  

labahbet = somn beera = ajutor  

sdu:ha = puțin luula = a sta 

desdaʔṇ = stai în picioare! omuliro = foc  

de:zekẉ = ridic-o! emmeeri = vapor  

 

1. Care dintre următoarele forme sunt corecte în limba mohawk? 

 

ablam / aplam = Abraham 

ǰiks /  ǰigs  = muscă 

degeni / tegeni / dekeni / tekeni = doi 

ka:lis / ga:lis = ciorap 

zahset / zahsed = ascunde-o! 

wisk / wisg = cinci 

(6 puncte) 

2. Care dintre următoarele forme sunt corecte în limba ganda? 

 

buurila / buulira / buurira / buulila = a zice 

lja / rja = a mânca 

eljato / erjato = canoe  

effilimbi / effirimbi = fluier  

omugole / omugore = mireasă 

eddwalilo / eddwarilo / eddwaliro / eddwariro = spital 

(6 puncte) 

 

3. Se dau următoarele cuvinte amestecate în cele două limbi. Precizați, pentru fiecare dintre ele, în ce 

limbă este scris. Dacă este imposibil de identificat limba din care face parte, menționați acest lucru și 

explicați de ce. 

 

jjukira = a ține minte, oja:gala = tricou, odahsa = coadă, eraddu = fulger 

            (6 puncte) 

 

4. Explicați cum ați rezolvat.   

(12 puncte) 

 

 

 

 

Notă: a:, u:, i:, e: = vocale lungi; ẉ, ṇ = consoane surde  

                                                      
2 Este o limbă pe cale de dispariție vorbită de aproximativ 3 500 de vorbitori în regiunile Ontario și Quebec (Canada). 
3 Limbă bantu vorbită în Uganda de către 5 milioane de vorbitori.  



 

 

 

SUBIECTUL 3: ARAMBI4 

 

Se dau următoarele numere în arambi și corespondențele lor cu cifre arabe: 

 

 fale irsinu blikar      11 

 lodi blika sinule      34 

 irjerwo blikar irsinu sinuler     65 

 jerwo blika irlodi sinuler     108 

 sinu irlodi blikar irsinu sinuler jerwole   197 

 lodi irsinu blikar irjerwo sinuler irsinu jerwoler  339 

 fale irsinu blikar irlodi sinuler irjerwo jerwoler  486 

 sinule jerwole irsinu lodiler     1400 

 

1. Traduceți în arambi următoarele numere: 29, 92, 178, 276, 414, 1030 

            (12 puncte) 

2. Explicați cum funcționează sistemul numeric în arambi. 

            (18 puncte) 

               

 

                                                      
4 Limbă arambi este o limbă construită (conlang). Ea se distinge de alte proiecte de acest gen prin numărul foarte mic de 

rădăcini lexicale care prin derivare și compunere pot forma un număr mare de cuvinte.   
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