
1. uzdevums
Esperanto



1.   ali-am    citā laikā
2.   ali-el    citādi
3.   ĉi-am-o    mūžība («vienmēre»)
4.   ĉi-e        visur
5.   ki-a        kāds?
6.   ki -e        kur?
7.   ki-el-o    darbības veids
8.   ki-om-o     daudzums
9.   neni-al-a    beziemesla (īpašības vārds)
10. neni-am    nekad
11. ti-al        tāpēc
12. ti-am-a    toreizējs
13. ti-om    tik



-am- laiks
1.   ali-am    citā laikā
3.   ĉi-am-o    mūžība
10. neni-am    nekad
12. ti-am-a    toreizējs

-e- vieta
4.   ĉi-e        visur
6.   ki-e        kur?

-a- īpašība
5.   ki-a        kāds?

-el- veids
7.   ki-el-o    darbības veids
2.   ali-el    citādi

-al- iemesls
9.   neni-al-a   beziemesla (īpašības vārds)
11. ti-al        tāpēc

-om- daudzums
8.   ki-om-o     daudzums
13. ti-om    tik

-o lietvārda galotne
3.   ĉi-am-o    mūžība
8.   ki-om-o     daudzums



1. jautājums

14. ali-al – cita iemesla dēļ/по другой причине/for another reason      

15. neni-o – nekas/ничего/nothing

16. ĉi-el – visādi/всячески (по-всякому)/ in every way

17. ti-e – tur/там/there



2. jautājums

18. cits – ali-a

19. nekur – neni-e

20. iemesls – ki-al-o

21. visuresošs – ĉi-e-a

22. tā (tādā veidā) – ti-el 



2. uzdevums

• kolmas-neljättä

• viides-viidettä

• neljäs-kahdeksatta

• seitsemäs-kolmatta

• viides-neljättä

33. (trešais [no] ceturtā [desmitnieka])

45. (piektais piektā)

74. (ceturtais astotā)

27. (septītais trešā)

35. (piektais ceturtā)



Galotnes izvēle

• kolma-tta

• kahdeksa-tta

-tta pēc a;  -ttä citos gadījumos

patskaņu harmonija (сингармонизм, vowel harmony)

•neljä-ttä

• viide-ttä

• (seitsemä-ttä)

https://lv.wikipedia.org/wiki/Patska%C5%86u_harmonija
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_harmony


Atbildes uz 2. jautājumu

•23. = trešais trešā = kolma-s-kolma-tta

•68. = astotais septītā = kahdeksa-s-seitsemä-ttä

kolma- = 3

viide- = 5

neljä- = 4        

seitsemä- = 7

kahdeksa- = 8



 

 

3. uzdevums 

1. jautājums.   

 
Neviennozīmības iemesli:  

● ʔʔ rakstībā neatspoguļojas 

● ŋŋ rakstībā neatspoguļojas 

● dubultpatskaņi rakstībā neatspoguļojas (rakstās tāpat ka vienkārši patskaņi) 

Iespējamās transkripcijas: 

ota otaŋŋ otaʔʔ otta ottaŋŋ ottaʔʔ  
oʔʔta oʔʔtaŋŋ oʔʔtaʔʔ oʔʔtta oʔʔttaŋŋoʔʔttaʔʔ 

 

2. jautājums.  

(а) gəŋŋkəŋŋ ᨁᨛᨃᨛ  

(b) bola ᨅᨚᨒ  

(c) metauu ᨆᨙᨈᨕᨘᨕᨘ  

(d) mannampuʔʔ ᨆᨊᨇᨘ  

 

3. jautājums 

- mp ᨇ  

- nr ᨋ  

- ŋk ᨃ  

 
 

4. jautājums 

indoʔʔ surəʔʔ: simboli, kuri apzīmē līdzskaņus (“simboli-vecāki”) 
anaʔʔ surəʔʔ: simboli, kuri apzīmē patskaņus (“simboli-bērni”) 
 
 



 

5. jautājums 

Simboli, kas modificē līdzskaņu rakstzīmes, apzimējot patskaņus 

  
a. i = mazs rombiņš augšā 

ᨆᨗ  

b. u = mazs rombiņš apakšā  

ᨆᨘ  

c. e = "apgriezta L" PIRMS līdzskaņa 

ᨆᨙ  

d. o = "apgriezta L" spoguļattelā PĒC līdzskaņa 

ᨆᨚ  

e. ə = "maza dubultapgriezta  L" virs līdzskaņa  

ᨆᨛ  

2. Ja šāda simbola nav, pēc līdskaņa ir patskanis аа 
 

3. Ja pirms patskaņa nav līdzskaņa, izmanto ᨕ  lai paradītu tā neesamību  



4. uzdevums 

1. jautāājums 

25. moco ɛɛr co                       vistas galva (joprojām uz vistas) 
26. ʈʈoʈʈa ico bun                     zēna gliemežvāks 
27. ʈʈh ot bɔɔ                              mana mugura 
 

2. jautāājums  

28. viņu pirksti n oŋŋ kenap 
29. tava māja  ŋŋ ico ɲɲo 
30. meitenes vaigi kaʈʈa ɛɛr nɔɔkho 
31. manas zarnas ʈʈh e sudu* 
32. krūkas atvere fɛɛc ta phoŋŋ 

 

3. jautāājums  

33. cūkas kāja: ra o mɔʈɔɔʈɔ (cūka ir dzīva/kāja ir uz cūkas) vai ra to mɔʈɔɔʈɔ (cūka ir 
mirusi/kāja atdalīta) 

4. jautāājums 

Starp “īpašnieku” un “īpašumu” liek vienu no septiņām partikulām, atkarībā no 
ķermeņa zonas, pie kuras attiecas “īpašums”. 

a - mutes zona 
oŋŋ - delnas zona 
e -  iekšējie orgāni 
ot - krūšu zona 
o - kāju zona 
ɛɛr - galva un rokas līdz delnai JEB pārējās ķermeņa daļas 
ico - “īpašums” nav ķermeņa daļa 
 
Priedēkli t- pievieno partikulai, ja “īpašnieks” nav dzīva būtne. 
 
Vairākas ķermeņa daļas lieto arī pārnestā nozīmē (piem. 23. kokospalmas zars = burt. 
‘kokospalmas apakšdelms’;  24. plaukstas virspuse (aizmugure) = burt. ‘plaukstas 
mugura’; 32. krūkas atvere = ‘krūkas mute’). 



5. uzdevums 
 

Atbildes uz 1. uzdevumu: 
 
10. I ngaua ratou e nga kuri. Suņi sakoda viņus visus / Собаки кусали их всех. 
11. Kaore taua i oma. Es un tu neskrējam / Я и ты не бегали. 
12. Kaore maua i kitea e nga kohine. Meitenes neredzēja mani un viņu / Девушки не видели         
меня и его.  

 
 
Atbildes uz 2. uzdevumu: 
 
13. Es un jūs nekodām suņus Kaore e tatou i ngaua nga kuri.  
14. Es un viņš peldējām. I kaukau maua. 
15. Suņi kers kaķus.  Ka whaia e nga kuri nga ngeru. 


