
 

Magyar Nyelvészeti Diákolimpia

Mi ez az egész? 
1. Nyelvi mintázatok felismerése, kódok feltörése amatőr detektíveknek. 
2. Idegen írásrendszerek, számrendszerek és más izgalmas feladatok. 
3. Nem igényel irodalmi, nyelvtani vagy idegen nyelvi tudást.

Miért érdemes versenyezni? 
1. A válogatott Bulgáriába utazik a 2023-as Diákolimpiára (IOL). 
2. Pontokat ér felsőoktatási továbbtanuláshoz és ösztöndíjakhoz. 
3. Állami elismerés és ösztöndíj az eredményes diákolimpikonoknak.

Hogyan jelentkezhetsz? 
Az első online forduló 2022. október 15-31. között zajlik majd. 

Regisztrálj a verseny.ioling.hu oldalon!
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Ismerkedj a nyelvészettel

Arab nyelv 

Adottak szavak és szócsoportok arab nyelven valamint fordításuk magyarra 
véletlenszerű sorrendben: 

miγzal, ma’būd, maḫzan, ’āmil, mirqab,  
ma’bar, maγzūl, ma’bad, mi’bar, ma’mal 

bálvány, munkás, átkelőhely, raktár, fonál,  
komp, üzlet/vállalat, rokka, szentély, teleszkóp 

a) Találja mag a helyes megfeleléseket! 
b) Fordítsa le arabra a következő szót: csillagvizsgáló! 

A γ, ḫ és a ’ különféle mássalhangzók az arabban. 

Szerző: A. A. Zaliznjak 
Fordító: Egressy János
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