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kārtas uzdevumu atrisinājumi 

1. uzdevums. 

1. jautājums.  
 
Akūts (´) virs patskaņa ir īru garumzīme. Patskaņu grupā izrunā tikai garo patskani. 
 
Patskaņu burti ne tikai apzīmē patskaņus bet arī precizē mēles stavokli blakusesošajiem 
līdzskaņiem. 
 
Apzīmējumi: C - līdzskanis; V - patskanis; ʲ un ˠ - izruna ar piepaceltu respektīvi mēles galiņu un 
pakaļējo daļu. Patskaņus var iedalīt divās grupās: 1. grupa={i, e}; 2. grupa={a, o, u} 
 
C blakus 1. grupas patskaņiem→ Cʲ 
C blakus 2. grupas patskaņiem → Cˠ                /piezīme: situācija, kad C būtu blakus burtiem no 
dažādām patskaņu grupām nav sastopama nedz uzdevumā, nedz vispār īru rakstībā/ 
 
Sʲ → ʃ  
gˠ → g 
gʲ → ɟ  
 
Divu vai trīs patskaņu burtu grupā izrunā tikai garo, bet pārējie tikai precizē mēles stāvokli 
blakusesošajiem līdzskaņiem. Šāda ‘precizējošā’ burta nepieciešamības gadījumā tā izvēle ir 
atkarīga no pamatpatskaņa: 

 
í -> aí / ío 
á -> eá / ái 
é -> éa 
ú -> úi / iú 

 
 

 

Īsie patskaņi un patskaņu grupas reducējas līdz ə visās zilbēs, izņemot pirmo. 

Atbildes uz 1. jautājumu: 
 

11. sé ʃeː viņš 

12. Seán ʃa:nˠ Jānis 

13. tirim tʲiɾʲəmʲ sauss 

14. bádóir bˠaːdˠoːɾʲ laivinieks 

15. tubaiste tˠubˠəʃtʲə posts 

    

16. póg pˠoːɡ skūpsts 

17. siúl ʃuːlˠ pastaiga 

18. post pˠosˠtˠ miets 

19. fíorúil fʲi:rˠu:lʲ virtuāls 

20. naíonán nˠiːnˠaːnˠ mazulis 



2. jautājums Vārda [o:lˠənˠ] pierakstu nav iespējams noteikt, jo ə skaņa varētu būt jebkura 
patskaņa redukcijas rezultāts (konkrēti šajā vārdā tas varētu būt bijis a, o vai u). 

2. uzdevums 

Tengvaru rakstības sistēmā līdzskaņus apzīmē ar burtiem, bet patskaņus ar diakritiskajām zīmēm 

virs burta, izņemot garos patskaņus, kurus apzīmē ar īpašu burtu ar attiecīgā īsā patskaņa 
diakritisko zīmi virs tā. Ja vajadzīgajā vietā (sk. 4. jautājumu) nav burta, uz kura apzīmēt patskani, 

tad izmanto burtu jeb t.s. nulles līdzskani (piem. vārdos 2. tarias un 4. nion) 

Uzdevumā sastopamie patskaņi un līdzskaņi: 

 

Burtam variantu pa kreisi izmanto, ja virs tā nav diakritisko zīmju un variantu pa labi pretējā 
gadījumā. 

4. jautājums: kvenjas un sindarīnu valodas pieraksts atšķirās šādi: 

pirmkārt, tengvaru rakstībā kvenjas valodas patskaņus apzīmē ar diakritiskajām zīmēm virs 
iepriekšējā, bet sindarīnu valodas patskaņus - uz nākošā patskaņa; otrkārt, transliterācijā ar latīņu 
burtiem kvenjas valodā patskaņu garumu apzīmē ar ˊ simbolu, bet sindarīnu valodā - ar ˆ simbolu. 

1. jautājums: 

 

sindarīns 
(1)  

lô ‘straume’ 

sindarīns 
(2)  

tarias ‘grūtības’ 

kvenja 
(3)  

Túrosto  ‘Lielais Cietoksnis’ 

kvenja 
(4)  

nion ‘bite’ 

sindarīns 
(5)  

sarnas ‘akmens pilskalns’ 

kvenja 
(6)  

sulpane ‘viņš laka’ 

sindarīns 
(7)  

amrûn  ‘austrumi’ 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Diakritisk%C4%81s_z%C4%ABmes


 
 
 

2. jautājums 
 

kvenja 
 

tál ‘kāja’ 

sindarīns 
 

tâl ‘kāja’ 

sindarīns 
 

Aros ‘Arosa (upes nosaukums)’ 
(kvenjas valodā lasītos kā Raso) 

kvenja 
 

insa ‘sevi’ (sindarīnā šī simbolu kombinācija būtu 
bezjēdzīga 4. jautājumā minēto rakstības īpatnību dēļ) 

kvenja 
 

mulma ‘smalkie milti’ 

sindarīns 
 

umlam ‘smalkie milti’ 

 
3. jautājums 

 
 

kvenja olos ‘vīzija’ 
 

sindarīns estel ‘cerība’ 

 

 

  



3. uzdevums 

Ngiti valodas skaitīšanas sistēmas bāze ir 32 (wǎdhɨ̀ ; A wǎdhɨ̀ =  Ax32). Turklāt ir atsevišķi 
vārdi vismaz skaitļiem 1-3 un tiem skaitļiem, kas ir mazāki par 32 un dalās ar 4. 
 

atdí 1  
ɔyɔ 2  
ɨ̀bhʉ 3  
ɨ̀fɔ 4  
àrʉ̀ 8  
ɔpɨ 16  
àbà 20  
àdzòro 28 

wǎdhɨ̀          32 
ɔyɔ wǎdhɨ̀     64 
ɨ̀bhʉ wǎdhɨ̀   96 
ɨ̀fɔ wǎdhɨ̀       128 

Atbildes:  
1. 8 x 16 = 128 x 1 

2. 28 + 3 = 32 - 1 

3. 8 + 20 = 28 

4. 1 + 1 = 2 

5. 24 = 32 : 2 

6. 16 - 2 =  28 : 2 

7. 2 x 20 = 32 + 8 

8. 4 + 96 = 100 

9. 16 x 4 = 64 (ɔyɔ wǎdhɨ) 
 

  

Risinājums pagaidām nav pieejams.



4. uzdevums 
 

Abazīnu darbības vārdu formām ir sekojoša struktūra. 
Pirmajā vietā ir personas priedēklis: d- viņš, s- es, ħ- mēs  
Otrajā vietā (ja ir) - pirmais noliegums  -g'-. 
Trešajā vietā (ja ir) - virziens: -na- tur, -ʕa- šurp. 
Nākamais ir otrais noliegums (ja ir) -m- (pagātnē). 
Tālāk ir darbības vārda sakne: 
 -j- iet 

-šəl- ieiet 
-kwəl- iziet 
-pš- skatīties 
-c̣r- kliegt 
-x'- nomierināties 
-ǯ- rakt 

 
Pēdēja vietā ir viens no trim piedēkļiem: 

otrais noliegums -wam (tagadnē) 
tagadnes piedēklis (bez nolieguma) -id  
vai pagātnes piedēklis -d 

 
Ja darbības vārda formā ir noliegums, tad noliegums ir abās iespējamās vietās (gan -g'-, gan 
-m-/-wam) 
 
Ja darbības vārda formā sanāk bez patskaņiem, tad ieliek patskani ə gan pirms pagātnes piedēkļā 
-d, gan pirms nolieguma -m- (ja tāds ir). 
 
Atbildes: 
sʕajd es gāju šurp //я (при)шёл сюда  
dg'əmpšəd viņš neskatījās // он не смотрел 
sg'x'wam es nenomierinos // я не успокаиваюсь 
dx'əd viņš nomierinājās // он успокоился 
ħg'najwam mēs neejam tur // мы не идём туда 
 
dnašəlid viņš ienāk tur 
dg'ʕamkwəld viņš neizgāja šurp 
dg'c̣rwam viņš nekliedz 
ħǯəd mēs rakām 
sg'ʕampšd es neskatījos šurp 
dg'əmǯəd viņš neraka 
 

 

  



5.uzdevums 
 

virziena locījums (“līdz”):  

● -gabir : lietvārdiem, kas apzīmē dzīvas būtnes un beidzas ar patskani  

● -kabir : lietvārdiem, kas apzīmē dzīvas būtnes un beidzas ar līdzskani 

● -kir : pārējiem lietvārdiem, kas neapzīmē dzīvas būtnes 

 

piederības priedēkļi: 

 

 mans tavs viņa 

lietvārdiem, kuri apzīmē 
ģimenes locekļus 

aN*- iN*- tiN*- 

pārējiem lietvārdiem an- en- ten- 

 

*N=nn pirms patskaņiem; N=m pirms b; N=n pārējos gadījumos 

 

Atbildes: 

 

16. am-besburu mana brāļameita // моя 
племянница 

17. an-gigabir līdz manam tēvocim // к моему 
дяде 

18. en-jakumkir līdz tavam vaigam // к твоей 
щеке 

19. tinn-issigabir līdz viņa māsai 

20. ten-soros viņa rupjā sieviete 

21. ann-e:n mana sieva 

22. en-ba:ti tavas precības 

23. u:l-kir līdz diegam 

24. in-kegid tava tante 

25. an-egedkabir līdz manai aitai 

 

 

 

 

Risinājums pagaidām nav pieejams.


