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Lingwistyka
matematyczna

W sierpniu 2005 r. w Lejdzie w Holandii odby³a siê III Miêdzynarodowa
Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej. Miêdzy-
narodowe olimpiady przedmiotowe organizowane s¹ tylko z sze�ciu przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych (pisali�my o tym w MMM 3/2005).
Olimpiada lingwistyczna jest zadziwiaj¹cym wyj¹tkiem. Nie dotyczy ¿adne-
go specyficznego przedmiotu nauczania szkolnego, wymaga interdyscypli-
narnych zdolno�ci i umiejêtno�ci matematyczno-informatycznych. Odbywa
siê od trzech lat na szczeblu miêdzynarodowym i od pocz¹tku bior¹ w niej
udzia³ Polacy, chocia¿ nigdy nie by³a organizowana u nas na szczeblu kra-
jowym.

Do miêdzynarodowego fina³u olimpiady lingwistycznej z Polski byli do tej
pory kwalifikowani laureaci olimpiady jêzyka polskiego. W roku 2005
w finale w Lejdzie (dziêki uprzejmo�ci organizatorów) po raz pierwszy wziê³y
udzia³ dwie reprezentacje Polski � jedna tradycyjnie z³o¿ona z �polonistów�,
a druga wy³oniona w otwartych eliminacjach zorganizowanych przez Wy-
dzia³ Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wroc³awskiego (we wspó³pra-
cy z Instytutem Filologii Angielskiej UWr oraz III LO we Wroc³awiu). Fina³
w roku 2006 odbêdzie siê w Estonii, jednak organizatorzy nie wyrazili zgo-
dy na start dwóch ekip z Polski, dlatego we�mie w nim udzia³ tylko jedna
dru¿yna z³o¿ona w po³owie z �polonistów�, a w po³owie wy³oniona w otwar-
tych eliminacjach, które odbêd¹ siê pod koniec marca. W nastêpnych
latach maj¹ ju¿ byæ organizowane osobne eliminacyjne zawody lingwi-
styczne (niezale¿ne od olimpiady polonistycznej). Wiêcej informacji o te-
gorocznych eliminacjach krajowych i przyk³ady zadañ mo¿na znale�æ na
stronie internetowej http://www.math.uni.wroc.pl.

W ubieg³ym roku ze 170 uczestników otwartych eliminacji krajowych do
miêdzynarodowej olimpiady lingwistycznej (zg³oszonych przez 20 szkó³)
najlepsi okazali siê: £ukasz Jarz¹bek (III LO Wroc³aw), Maciej Kanafa
(XIV LO Wroc³aw), Kamil Korzekwa (LO Kluczbork) i Witold �wi¹tkowski
(49 Gimnazjum Wroc³aw). To oni stanowili zespó³ �Polska II� podczas miê-
dzynarodowych fina³ów, których miejscem by³ Uniwersytet Lejdejski, naj-
starszy w Holandii.

Podczas zawodów pewnym zaskoczeniem dla naszych uczestników by³o
krótkie powitanie i tre�ci zadañ w jêzykach narodowych (tak samo zreszt¹

Lingwistyka (zwana
te¿ jêzykoznawstwem)
to nauka o przeró¿-
nych aspektach jêzyka.
Zajmuje siê m.in. histo-
ri¹ i ró¿norodnymi kla-
syfikacjami jêzyków,
pochodzeniem i natur¹
jêzyka, zwi¹zkami miê-
dzy jêzykami, wyraza-
mi czy konstrukcjami
jêzykowymi. Lingwisty-
ka teoretyczna buduje
modele i teorie doty-
cz¹ce mo¿liwie ogól-
nych aspektów jêzy-
ków, stosowana � sto-
suje te modele w ró¿-
nych dziedzinach nauki,
np. w elektronice, dy-
daktyce czy logopedii,
a lingwistyka matema-
tyczna opisuje zjawi-
ska jêzykowe �cis³ymi
matematycznymi me-
todami, co stanowi
podstawê informatycz-
nego podej�cia np. do
analizy mowy, procesu
t³umaczenia, nauki jê-
zyków obcych oraz ko-
munikowania siê z ma-
szynami (sztuczna inte-
ligencja).

Za pomoc
w przygotowaniu tekstu

dziêkujemy
Maciejowi Kanafie

z Wroc³awia
i Kamilowi Korzekwie

z Kluczborka.
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pisane by³y rozwi¹zania, co uniemo¿liwia³o podgl¹danie czegokolwiek
u s¹siada, nawet gdyby co� takiego przysz³o komu� do g³owy). Nale¿y
podkre�liæ bardzo dobr¹ jako�æ t³umaczenia na polski (co niestety bywa
wielk¹ bol¹czk¹ innych zawodów, np. fina³ów paryskich w GMiL). Czê�æ
indywidualn¹ stanowi³o 5 zadañ na 6 godzin (punktowane jednakowo, nie-
zale¿nie od stopnia trudno�ci). W niektórych trzeba by³o rozpoznaæ regu³y
gramatyczne pewnego obcego jêzyka na podstawie zaledwie kilku zdañ,
w innych � dostrzec prawa rz¹dz¹ce wystêpowaniem akcentów i ich zmia-
nami na przestrzeni wieków. W czê�ci dru¿ynowej do rozwi¹zania by³o
tylko jedno zadanie (na 4 osoby) w ci¹gu czterech godzin (zgodnie z za-
sad¹: co jeden lingwista mo¿e zrobiæ w godzinê, dziesiêciu mo¿e zrobiæ
w dziesiêæ godzin). Ka¿da dru¿yna dosta³a do dyspozycji osobn¹ salê
i komputer. Problem polega³ na stworzeniu zasad pisowni i zapisaniu zdañ
w obcym jêzyku na podstawie tekstu odtwarzanego z g³o�ników.

Reprezentanci Polski wy³onieni w otwartych eliminacjach zajêli miejsca
w górnej po³owie stawki (nie�le jak na debiutantów bez specjalnego przy-
gotowania), poloni�ci wypadli gorzej. Indywidualnie wyró¿niony zosta³
Maciej Kanafa, za najlepsze rozwi¹zanie jednego z zadañ. Dodatkowymi
atrakcjami zawodów by³o zwiedzanie okolic, m.in. najwiêkszego portu
Europy � Rotterdamu, stolicy Holandii � Amsterdamu, Delft, Hagi i Utrech-
tu, wycieczki kajakowe po lejdejskich kana³ach oraz ciekawe warsztaty
tañców afrykañskich i gry na afrykañskich instrumentach.

Zagadki
lejdejskie

1. Na �cianach lejdej-
skich kamienic umiesz-
czono 101 wierszy, w
tym trzy polskich po-
etów. Jakich?

2. Jacy s³ynni doktorzy
honoris causa Uniwer-
sytetu Lejdejskiego
z³o¿yli swoje podpisy
na �cianach g³ównego
gmachu uniwersytetu?

3. Jacy wybitni fizycy �
nobli�ci byli profesora-
mi Uniwersytetu Lejdej-
skiego?

4. Co przechowuje siê
w butelce lejdejskiej?

5. Z czego s³ynie lejdej-
ski ogród botaniczny?

Rozwi¹zania
wewn¹trz numeru.


