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Trzynasta Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna
Błagojewgrad (Bułgaria), 20–24 lipca 2015
Zadanie turnieju drużynowego
Pewien turysta, podróżujący po RPA, zetknął się z koniecznością wypełnienia pewnego
formularza w języku północny sotho. Mimo że nie znał ani słowa w tym języku, szybko
domyślił się, co oznaczają słowa:
Nomoro ya phaspoto: (‘numer paszportu’)
Aterese ya emeile: (‘adres e-mail’)
Nie rozumiał jednak poniższych zwrotów:
Leina, sefane:
Naga:
Letšatšikgwedi la matswalo:
Bong:
Batswadi:
Mma:
Tate:
Bana:
Mmala wa mahlo:
Niestety nie było w pobliżu tłumacza, znalazł się tylko jednojęzyczny słownik północnego
sotho. W tym słowniku turysta znalazł następujące hasła:
mma
tate
bong
matswalo
naga

mmala

mahlo

motswadi wa ka wa mosadi, yo a mpelegego
monna yo a ntswetšego
sepharologanyi seo se šupago gore motho goba phoofolo ke monna goba mosadi
letšatši le kgwedi tšeo motho a belegilwego ka tšona
lefase leo le arotšwego la go ba le batho ba bantši, leo le nago le mmušo wo o
lego ka fase ga taolo ya presitente le bathuši ba gagwe; naga e šomiša tšhelete
ya go fapana le ya dinaga tše dingwe
ponagalo ya selo yeo gantši e ka tšwelelago gabotse ge e le mosegare ka lebaka
la mahlasedi a letšatši, selo seo se ka bonagala e le se se hubedu, tala, tšhweu
bjalobjalo
dikgokolwana tše pedi tša bošweu le boso tšeo di lego sefahlegong ka godimo
ga nko, di šoma go lebelela le go bona
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Początkowo niewiele to pomogło. Ale przeglądając słownik turysta natraﬁł na jeszcze kilka
deﬁnicji:
Basotho
beke
bona
iri
kgwedi
leina
lekgolo
lesome
letšatši

metsotso
monna
monwana
morwa
morwedi
mosadi
mošemane
mosetsana
motswadi
ngwaga
ngwedi
nkgokolo
nne
pedi
seatla
sefane
šupa

tšhelete

batho ba Afrika Borwa bao setlogong sa bona ba tšwago nageng ya Lesotho,
bao ba bolelago Sesotho sa Borwa bjalo ka polelo yeo ba e antšego letsweleng
lebaka la go bopša ke matšatši a šupago
go diriša mahlo go lebelela
lebaka la nako la go bopša ke metsotso ye masometshela
lebaka le le bopšago ke dibeke tše nne go iša go tše hlano
lentšu goba sehlopha sa mantšu seo se ﬁwago le go relwa motho gomme a
bitšwa ka lona
nomoro ye kgolo ya go bopša ke masome a lesome
nomoro ye nnyane ye e fetago senyane, ya go bopša ke ge go hlakanywa
senyane le tee
1. lebaka la nako la go bopša ke diiri tše masomepedinne
2. polanete ye kgolokgolo ya nkgokolo ya mahlasedi a phišo ye ntši selemo,
yeo e rotogago bohlabela mesong ya phatša leratadima go ya bodikela, ge e se
gona e ba leswiswi
lebaka la nako la go bopša ke metsotswana ye masometshela
motho wa bong bja botona
setho sa mmele seo se lego seatleng goba leotong, sa dinokonoko sa go otlologa,
gantši se šoma go swara
ngwana wa mošemane
ngwana wa mosetsana
motho wa bong bja botshadi
ngwana wa bong bja botona
ngwana wa bong bja botshadi
mosadi goba monna yo a nago le ngwana goba bana
lebaka la dikgwedi tše lesomepedi
selo sa nkgokolo seo se bonagalago bošego leratadimeng seo se tlišago seedi
se segolo lefaseng, se hlatha mabaka a kgwedi
sebopego sa go raretša seo se swanago le kgwele ya maoto, kenywa ya tamati,
namune, bjalobjalo
nomoro ye nnyane ye e fetago tharo, ya go bopša ke ge go hlakanywa tharo
le tee
nomoro ye nnyane ye e fetago tee, ya go bopša ke ge go hlakanywa tee le tee
setho sa mmele seo se lego mafelelong a letsogo sa mphaphathi sa menwana,
se šoma go swara
leina le tee leo maloko ka moka a lapa a le šomišago
1. go emišetša letsogo pejana mola monwana o lebile pele ka nepo ya gore
motho a bone seo se nepiwago goba seo go bolelwago ka sona
2. nomoro ye nnyane ye e fetago tshela, ya go bopša ke ge go hlakanywa
tshela le tee
silibera le koporo tša nkgokolo goba pampiri yeo e ngwadilwego ya khutlonne,
yeo e šomišwago go reka dilo, yeo e lego bohlokwa kudu ekonoming ya naga

Po tym mógł bez problemu wypełnić wszystkie punkty formularza.
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Zainteresowawszy się językiem, turysta zauważył, że teraz rozumie jeszcze kilka deﬁnicji:
koko
makgolo
rakgolo
setlogolo
kgaetšedi
moratho

 makgolo, rakgolo
mmagotate goba mmagomma
tatagotate goba tatagomma
ngwana wa ngwanake
ngwana wa batswadi ba ka wa mosetsana goba wa mosadi
ngwana wa mmago, e ka ba wa mosetsana goba mošemane

(a) Kiedy turysta wypełnił wszystkie dokumenty, przyjmujący je urzędnik powiedział coś,
co brzmiało jak „Šupa ka monwana šupa” . Początkowo turysta nie zrozumiał, co
należy zrobić. Ale kiedy mu pokazano, zrozumiał, w jaki sposób dwa znaczenia słowa
šupa są ze sobą powiązane. Wyjaśnijcie, na czym polega ten związek.
(b) Jak w tym słowniku zostało wyjaśnione słowo tharo?
(c) Co możecie powiedzieć o etymologii słowa lekgolo?
(d) Ułóżcie dwujęzyczny słownik (sotho - polski) i gramatykę północnego sotho, na ile to
możliwe bazując na danych tego drużynowego zadania.
!
△

Język północny sotho należy do podgrupa bantu rodziny nigero-kongijskiej. Jest to jeden
z 11 oﬁcjalnych języków Republiki Południowej Afryki, gdzie jest językiem ojczystym 4,6
milionów ludzi.
—Boris Iomdin

Tekst polski: Daniel Rucki.

Powodzenia!

