
Emakeeleolümpiaad 2023 

11.–12. klassi töö 

Hea olümpiaadiline!  

 

Olümpiaaditöö koosneb 8-st ülesandest, mille lahendamsieks on aega 75 minutit. Ühe ülesande 

lahendamine võtab aega 5-10 minutit. Ülesanded on valikvastustega ja automaatselt 

kontrollitavad. Nende lahendamisel võib kasutada internetti. Ülesannete vahel võib edasi-tagasi 

liikuda. Ole tähelepanelik ja kui töö on valmis, vajuta esitamise nuppu. 

 

ÜLESANNE 1. FUNKTSIONAALNE LUGEMINE 

 

Loe Reet Kasiku artiklit “Muutuv meedia – muutuv keel” (Oma Keel 2, 2004) ja vali õige 

vastusevariant. (8 punkti) 

https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Kasik.pdf 

 

Siin palun vastusevariandid segi paisata 

1) Milliseid stilistilisi muutusi esineb tänapäeva ajakirjanduses? 

a) Neutraalsus on hakanud vähenema ning keelekasutus on muutnud kõnekeelsemaks: 

esineb nii tsitaatsõnu, uudislaene kui ka arhailisi keelendeid ja murdesõnu. 

b) Neutraalsuse taotluse kõrval esineb nii tsitaatsõnu, uudislaene kui ka arhailisi keelendeid 

ja murdesõnu. 

c) Ajakirjandus on muutunud kõnekeelsemaks, kuid välditakse vanamoelisi sõnu ja 

murdevorme. 

 

2) Miks on tänapäevane ajakirjanduskeel muutunud võrreldes varasema ajaga? 

a) Varem kontrolliti ajakirjanduse keelekasutust, kuid nüüd on ajakirjandus vaba. 

b) Varem oli ajakirjandus poliitilise ideoloogia tööriist, nüüd dikteerib stiili ajalehe omanik. 

c) Varem puudus ajakirjandusel äriline eesmärk, nüüd on oluline läbimüük ja kerge ning 

meelelahutuslik sisu.  

3) Vali õige väide. 

a) 1990.–2000. aastatel ilmunud Edasi laused on kaks korda lühemad ja lihtsamad kui 

tänapäeva väljaannetes Eesti Päevaleht ja Postimees. 

b) 1980.–1990. aastatel ilmunud Edasi laused on kaks korda lühemad ja lihtsamad kui 

tänapäeva väljaannetes Eesti Päevaleht ja Postimees. 

c) 1990.–2000. aastatel  ilmunud Eesti Päevalehe ja Postimehe laused on kaks korda 

lühemad ja lihtsamad kui tänapäeval ilmuvas ajalehes Edasi. 

 

4) Milliseid lausestusmuutusi esineb tänapäeva ajakirjanduses? 

https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Kasik.pdf


a) Laused on pikad ja keerulised ning abstraktsed, esineb kordusi ja paljusõnalisust. 

b) Laused on pikad ja keerulised ning abstraktsed, esineb varjatud mõtteid, palju nimisõnu ja 

suurenenud on tsitaatide hulk. 

c) Laused on pikad ja keerulised ning abstraktsed, keerukust lisab tsitaatide ja refereeringute 

vormistus ning sõnakordused. 

 

5. Mis on muutunud piltlike väljendite kasutuses? 

a) Maaeluga seotud piltlikel väljenditel on pigem rahvusvaheline taust.  

b) Vähenenud on maaeluga seotud metafoorid ja fraseologismid, rohkem on kasutusel 

internatsionaalsed piltlikud väljendid. 

c) Maaeluga seotud metafooride ja fraseologismide kõrval on kasutusel palju spordiga seotud 

piltlikke väljendeid. 

6. Argikeelega liialdamine kirjakeele arvelt võib tuua kaasa 

a) … mittemõistmise, sest kasutatakse teatud rühma väljendeid  

b) … verbaalse demonstratsiooni, mis lugejaid alavääristab 

c) ... mittemõistmise, sest lugeja peab võõrsõnade leksikonist tähendusi järele vaatama 

7. Suurenenud on...  

a) … vulgarismide ja vandesõnade arv 

b) … erialaterminite ja harvaesinevate sõnade arv 

c) … tänavakeele ja vandesõnade arv 

8. Vali õige väide. 

a) Kõige rohkem on uuritud varjatud keelemuutusi, kuid inglise keele mõjudest 

ajakirjanduskeelele räägitakse kõige rohkem. 

b) Inglise keele mõjudest ajakirjanduskeelele räägitakse kõige rohkem, sest neid on kõige 

rohkem uuritud. 

c) Inglise keele mõjudest ajakirjanduskeelele räägitakse kõige rohkem, sest need torkavad 

kõige paremini silma, kuid tegelikud keelemuutused on varjatumad. 

  

 

  



 

VÕTI 
 

1) Milliseid stilistilisi muutusi esineb tänapäeva ajakirjanduses? 

a) Neutraalsus on hakanud vähenema ning keelekasutus on muutnud kõnekeelsemaks: 

esineb nii tsitaatsõnu, uudislaene kui ka arhailisi keelendeid ja murdesõnu. 

b) Neutraalsuse taotluse kõrval esineb nii tsitaatsõnu, uudislaene kui ka arhailisi keelendeid 

ja murdesõnu. 

c) Ajakirjandus on muutunud kõnekeelsemaks, kuid välditakse vanamoelisi sõnu ja 

murdevorme. 

2) Miks on tänapäevane ajakirjanduskeel muutunud võrreldes varasema ajaga? 

a) Varem kontrolliti ajakirjanduse keelekasutust, kuid nüüd on ajakirjandus vaba. 

b) Varem oli ajakirjandus poliitilise ideoloogia tööriist, nüüd määrab ajakirjanduskeele stiili 

ajalehe omanik. 

c) Varem puudus ajakirjandusel äriline eesmärk, nüüd on oluline läbimüük ja kerge 

ning meelelahutuslik sisu.  

3) Vali õige väide. 

a) 1990.-2000. aastatel ilmunud Edasi laused on kaks korda lühemad ja lihtsamad kui 

tänapäeva väljaannetes Eesti Päevaleht ja Postimees. 

b) 1980.-1990. aastatel ilmunud Edasi laused on kaks korda lühemad ja lihtsamad kui 

tänapäeva väljaannetes Eesti Päevaleht ja Postimees. 

c) 1990.-2000. aastatel  ilmunud Eesti Päevalehe ja Postimehe laused on kaks korda lühemad 

ja lihtsamad kui tänapäeval ilmuvas ajalehes Edasi. 

4) Milliseid lausestusmuutusi esineb tänapäeva ajakirjanduses? 

a) Laused on pikad ja keerulised ning abstraktsed, esineb kordusi ja paljusõnalisust. 

b) Laused on pikad ja keerulised ning abstraktsed, esineb varjatud mõtteid, palju nimisõnu 

ka suurenenud on tsitaatide hulk. 

c) Laused on pikad ja keerulised ning abstraktsed, keerukust lisab tsitaatide ja refereeringute 

vormistus, sõnakordused. 

5) Mis on muutunud piltlike väljendite kasutuses? 

a) Maaeluga seotud piltlikel väljenditel on pigem rahvusvaheline taust.  

b) Vähenenud on maaeluga seotud metafoorid ja fraseologismid, rohkem on kasutusel 

internatsionaalsed piltlikud väljendid. 

c) Maaeluga seotud metafooride ja fraseologismide kõrval on kasutusel palju spordiga seotud 

piltlikke väljendeid. 

6)  Argikeelega liialdamine kirjakeele arvelt võib tuua kaasa 

a) ...mittemõistmise, sest kasutatakse teatud rühma väljendeid  

b) ...verbaalse demonstratsiooni, mis lugejaid alavääristab 

c) ... mittemõistmise, sest lugeja peab võõrsõnade leksikonist tähendusi järele vaatama 

7)  Suurenenud on...  

a) … vulgarismide ja vandesõnade arv 

b) … erialaterminite ja harvaesinevate sõnade arv 



c) … tänavakeele ja vandesõnade arv 

8) Vali õige väide. 

a) Kõige rohkem on uuritud varjatud keelemuutusi, kuid inglise keele mõjudest 

ajakirjanduskeelele räägitakse kõige rohkem. 

b) Inglise keele mõjudest ajakirjanduskeelele räägitakse kõige rohkem, sest neid on kõige 

rohkem uuritud. 

c) Inglise keele mõjudest ajakirjanduskeelele räägitakse kõige rohkem, sest need 

torkavad kõige paremini silma, kuid tegelikud keelemuutused on varjatumad. 

  



ÜLESANNE 2. KEELENDITE REASTAMINE 

Ühenda eesti kirjakeele ajaloo suurkuju iseloomustus tema nimega. Iga isiku 

iseloomustuses on kasutatud tema enda kõnepruugile iseloomulikke keelendeid. (7 

punkti) 

Nr Iseloomustus Nr Keelemees 

1. Selle haritlase soow oli oma suguwendi ja -õdesid 

Eesti keelt puhtasti kõnelema õpetada. Selle tarwis 

soowitas ta wõõramaa sõnade asemel tarwitusele 

wõtta Eesti oma sõnu, näituseks Saksa sõna pilt 

asemele Eesti sõna kuje. Selle tähtja keele-osklase 

loodud on ka paljud grammatika teaduslikud nimed 

Eesti keeles, näituseks ainsus ja mitmus, nimetaw ja 

omastaw, mille paigal ennemini singularis ja 

pluralis, nominatiwus ja genitiwus seisiwad.  

 Georg Müller 

 

2. See tõhus keeleuuendaja püüdis eesti keelt 

rikkamaks, kaunimaks ja kõlavamaks teha. Ta 

veenis rahvast taas kasutusele võtma sulavamad ja 

vokaalirikkamad i-mitmused ja i-minevikud selmet 

karedamate de-mitmuste ja si-minevike orjuses 

kiratseda! Kaavitamaks eesti sõnavara lynki 

leevendada, soovitas ta keele võtta palju soome ja 

muid laene. Ta välmis ka ise sõnu, näiteks range ja 

väisama.  

 Heinrich Stahl 

 

3. Sen Mehe kiriututh Sanat neutwat meile, mea olli 

meddy wanambide Ello syn Tallinna siddes Nelia 

sadda ahstade eddes.  

 Johannes Aavik 

 

4. Se tarcka meehe kirjotut / ollit needt essimesset 

pitkat rahmatut / mea lexit keicke Esthi mah sisse. 

Se Kircko issand kirjotas kahs / se essimesse 

rahmato sest Esthi keelest. 

 Karl August Hermann 

 

5. Se keletundja mees walmistas ramatuid ja lehte 

marahwa õppetuseks. Peäle sedda kõhhendas se 

kirriku õppetaja ka kirjutamise wisi ja tõi ma-kele 

Aabitsasse ühhe uue pohkstawi.  

 Adrian Virginius 

6. Se Mehs nink temmä Essä kirjotiwa eesmätze 
Wastse Testamendi Mah Keelen. Töiste 

Selzimehstega kirjut temmä kah töisi Kerku 

Rahmatuid / mes johatiwa Mah Keele täwwest 

wastse Tee pähle.  

 Otto Wilhelm Masing 

 

7. Se mees teggi paljo tööd, et keik se Piibli ehk 

Jummala pühha kirja ramat täieste Eesti-ma kele 

saaks trükkitud. Jummala Sanna ja weel monned 

ramatud trükkiti, et waesed tallopoia rahwas, kes 

mitmes ebba-uskus ja hirmsas rummalusses 

ellanud, neist piddi abbi sama ja et se öige walgus 

nende süddames piddi tousma. 

 Anton Thor Helle 



VÕTI 

Ühenda eesti kirjakeele ajaloo suurkuju iseloomustus tema nimega. Iga isiku 

iseloomustuses on kasutatud tema enda kõnepruugile iseloomulikke keelendeid. (7 

punkti, iga keelemehe eest 1p) 

Nr Iseloomustus Nr Keelemees 

1. Selle haritlase soow oli oma suguwendi ja -õdesid 

Eesti keelt puhtasti kõnelema õpetada. Selle tarwis 

soowitas ta wõõramaa sõnade asemel tarwitusele 

wõtta Eesti oma sõnu, näituseks Saksa sõna pilt 

asemele Eesti sõna kuje. Selle tähtja keele-osklase 

loodud on ka paljud grammatika teaduslikud nimed 

Eesti keeles, näituseks ainsus ja mitmus, nimetaw ja 

omastaw, mille paigal ennemini singularis ja 

pluralis, nominatiwus ja genitiwus seisiwad.  

3. Georg Müller 

 

2. See tõhus keeleuuendaja püüdis eesti keelt 

rikkamaks, kaunimaks ja kõlavamaks teha. Ta 

veenis rahvast taas kasutusele võtma sulavamad ja 

vokaalirikkamad i-mitmused ja i-minevikud selmet 

karedamate de-mitmuste ja si-minevike orjuses 

kiratseda. Kaavitamaks eesti sõnavara lynki 

leevendada, soovitas ta keele võtta palju soome ja 

muid laene. Ta välmis ka ise sõnu, näiteks range ja 

väisama.  

4. Heinrich Stahl 

 

3. Sen Mehe kiriututh Sanat neutwat meile, mea olli 

meddy wanambide Ello syn Tallinna siddes Nelia 

sadda ahstade eddes.  

2. Johannes Aavik 

 

4. Se tarcka meehe kirjotut / ollit needt essimesset 

pitkat rahmatut / mea lexit keicke Esthi mah sisse. 

Se Kircko issand kirjotas kahs / se essimesse 

rahmato sest Esthi keelest. 

1. Karl August Hermann 

 

5. Se keletundja mees walmistas ramatuid ja lehte 

marahwa õppetuseks. Peäle sedda kõhhendas se 

kirriku õppetaja ka kirjutamise wisi ja tõi ma-kele 

Aabitsasse ühhe uue pohkstawi.  

6. Adrian Virginius 

 

6. Se Mehs nink temmä Essä kirjotiwa eesmätze 
Wastse Testamendi Mah Keelen. Töiste 

Selzimehstega kirjut temmä kah töisi Kerku 

Rahmatuid / mes johatiwa Mah Keele täwwest 

wastse Tee pähle.  

5. Otto Wilhelm Masing 

7. Se mees teggi paljo tööd, et keik se Piibli ehk 

Jummala pühha kirja ramat täieste Eesti-ma kele 

saaks trükkitud. Jummala Sanna ja weel monned 

ramatud trükkiti, et waesed tallopoia rahwas, kes 

mitmes ebba-uskus ja hirmsas rummalusses 

ellanud, neist piddi abbi sama ja et se öige walgus 

nende süddames piddi tousma. 

7. Anton Thor Helle 



ÜLESANNE 3. TERMIN JA SELETUS 

 

Igal terminil on neli seletust, üks neist on ebasobiv. Leia vale vastus. (10 punkti) 

 

1. register 

1)      semantiline ruum ja olukeel, keelendite olukorriti hõlmatuse ja kasutusväärtuse 

mõõde  

2)      keele kiht või allkeel, millele on iseloomulik teatav sõnavara, süntaks, hääldus vms 

vastavalt keelekasutuse olukorrale, suhtluseesmärgile  

3)     kasutusest sõltuv ehk situatiivne keelevariant 

4)   kasutajakeskne keelevariant 

 

2. stiil 

1)     suhtlussituatsioonile ja suhtluseesmärgile vastav keelekasutusviis 

2)  mingile inimrühmale omane vanusest, soost ja sotsiaalsest staatusest vm sõltuv 

keelekasutus 

3) emotiivse info, sh konnotatsiooni vahend, keelendite hõlmatuse ja kasutusväärtuse 

mõõde registriliselt määratletud tekstis  

4)  ajastule, autorile, koolkonnale, teosele vm omane väljendus- või kujutuslaad, sellele 

iseloomulikud ühtsed jooned 

    

3. diskursus 

1)     kõnelemise viis või keeleline kood, millele on omased spetsiifilised sõnad ja 

lausungid ning mis annab edasi kõneldavate objektide vahelisi seoseid  

2)     tekst koos keeleväliste seostega (semiootikas, kultuuriuuringutes); lausest suurem 

keeleüksus kontekstis  

3)  rääkimise viis ja teadmiste vorm, tekst koos keelesiseste seostega lausungi vormis 

4)     mingi valdkonna või teemaga seotud tekstihulka, mille moodustavad kõik tekstid ja 

nendevaheliste seoste võrgustik, mis selle teemaringi tähendust kujundavad  



  

4. situatsioonikontekst, suhtlusolukord 

1)     keeleüksuse kasutuskontekst; olukord, milles toimub teiste inimestega suhtlemine 

2)  reaalne sõnaline kontekst 

3)  nähtus või olek, mis teatud ajahetkel esines, esineb või võib esineda 

4)  olukord, mida mõjutavad käsitletav teema, osalised ja nende rollid ning suhtluskanal  

  

5. tekst 

1)     kasutatakse keeleteaduses nii kirjaliku kui suulise väljenduse üksustele viitamisel; on 

suhtluses keelekasutuse põhiüksuseks; kasutusel olev keel, mille ülesandeks on 

vahendada sõnumit 

2)  ühe inimese kirjutatud monoloog 

3)  mistahes vormi ja pikkusega kõneldud või kirjutatud keeleline sõnum, millel on 

vastuvõtja jaoks tähendus 

4)     kirjutatud või trükitud sõnade hrl mõtestatud järjend  

  

6. kultuurikontekst 

1)  allkultuur 

2)     kultuuritavad, mis avalduvad nt teksti ülesehituses 

3)     kultuuriline taust 

4)  žanritavad 

7. stiilivärving 

1) keelekasutuse laad, mis näitab väljenduse kuulumist mingisse kindlasse stiili või registrisse 

2)  ühe kindla stiili omadused 

3) isikupärane värvikas sõnavara, mis raskendab teksti mõistmist 

4) mitteneutraalsed keelevahendid 

8. kirjakeel 

1)     keele ühtseim, standardiseeritud keelekuju 



2)  loomulik keel, millel on olemas kiri ja sedakaudu mitmekesistuv avalike tekstide 

traditsioon (mõeldes avalikkuse all kõike, mis vastandub privaatsusele) 

3)  allkeel, mis on teatud tunnustega sotsiolekt või register (või sotsiolekti- või 

registrirühm)  

4)     19. sajandil n-ö põhjaeesti baasil tekkinud ühine rahvakeel 

9. keelekorraldus 

1) keele arengu teadlik suunamine, keelereeglite ja soovituste väljatöötamine 

2)  kirjakeele teadlik arendamine, rikastamine, püsitamine ja ajakohastamine; eesmärk on hea 

eesti kirjakeel, mis suudab rahuldada eesti keele kasutajaskonna vajadusi mis tahes elualal 

ning mõtete ja tunnete väljendamisel  

3)  kirjakeele normingute fikseerimine ja järelevalve 

4) järjepidev ja kavakindel kirjakeele seadmine, suunamine ja arendamine, teadlik soovitavas 

suunas mõjutamine 

 

 

VÕTI 

 1. 4); 2. 2); 3. 3); 4. 3); 5. 2); 6. 1); 7. 3); 8. 4); 9. 3) 

  



ÜLESANNE 4. GRAMMATISEERUMINE 

A) Välista valed vastused. (7 punkti) 

  

1) Grammatiseerumine on protsess, mille käigus: 

a) uue keelevahendi kasutus kujuneb välja järsu muutusena 

b) uue keelevahendi kasutus kujuneb välja järk-järgult 

c) uus grammatikavahend võib tekkida vana kõrvale 

d) uus grammatikavahend võib tekkida sinna, kus sama tähendusega keelendit 

varem ei olnud 

e) sõna või vorm hakkab täitma mingit uut grammatilist funktsiooni 

f) keelendi tähendus nihkub ja muutub abstraktsemaks 

g) keelendi tähendus muutub konkreetsemaks ja kitsamaks 

h) keelend enamasti lüheneb 

i) keelend enamasti pikeneb 

j) tekib ühele muutevormile lisaks paralleelvorme 

 

2) Grammatiseerumine kui protsess algab: 

a) tähenduse muutumisest 

b) kasutusviiside muutumisest 

c) keelendi lühenemaks muutumisest 

d) keelendi kasutusest argisest kõnekeelest 

e) keelendi kasutusvaldkonna kitsenemisest 

f) keelendi kasutusest ainult normitud kirjakeeles 

 

 

3) Reanalüüs ehk struktuuri ümbermõtestatus on protsess, kus: 

a) nimisõna muutub kaassõnaks 

b) tegusõna käändeline vorm muutub kaassõnaks 

c) algselt kehaosa tähistanud nimisõnavorm muutub kaassõnaks 

d) algne kaassõna muutub tegusõnaks 

e) asesõna muutub uuesti tegusõnaks 

f) kaassõna muutub tagasi nimisõnaks 

g) käändelõpust saab iseseisva tähendusega tegusõna 

h) kaassõna tähendus muutub vastupidiseks 

i) ühele sõnale tekib juurde uusi paralleelseid muutevorme 

 

 

 

B) Leia mõlemast reklaamtekstist sõna(vorm), mis on ühes tekstis kasutusel nimisõnana 

ja teises kaassõnaks grammatiseerununa. (3 punkti) 

I osa  



Tekst 1.  

Kõrvaklappide AirPods Max kõrvapolstrid on tähistatud tähtedega L ja R. Parima 

helikvaliteedi ja jõudluse tagamiseks pange kindlasti vasak kõrvaklapp vasakule kõrvale ning 

parem kõrvaklapp paremale kõrvale. 

Aku kestvuse pikendamiseks hoidke oma kõrvaklappe AirPods Max hoidikus Smart Case. 

Kõrvaklappide AirPods Max lahtiselt kotis hoidmine võib neid kahjustada. 

  

  

Tekst  2. On sul mõni unistus, mille jaoks raha kõrvale panna? Anna sellele unistusele nimi 

ning lisa sinna raha just siis, kui sulle sobib, kasvõi sendi kaupa. Tõmba avalehel saldomulli 

väiksema allpool asuvale mullile, millele kirjutatud “Kogu raha”. Süsteem palub sul oma 

eesmärgile panna nimi, nagu näiteks „Uus jalgratas“ või „Reis Bahama saartele“, ja sisestada 

summa, milleni tahad jõuda. Seejärel sisesta esimene summa, mille tahad kõrvale panna. Kui 

säästueesmärk on loodud, saad mulli puudutades kuvada selle andmed. Oma eesmärke saad 

ka redigeerida. 

 Sõnavorm …………. on esimeses tekstis tekstis kasutusel ……………. (mis sõnaliigi 

sõnana) ja teises tekstis kasutatud …………….. (mis sõnaliigi sõnana). 

II osa 

Tekst 1. Kerge kottvaritsuspaik C33L, kamuflaaž on ühe avatava aknaga, millel on putuka- ja 

kattevõrk. Võite ka pista pea läbi akna ja kasutada toodet keebina. 

Eesosas on suur takjaribakinnisega ava objektiivi jaoks. Kottvaritsuspaika saab kasutada ka 

kui vana viktoriaanlikku kaamerat. Täiuslikult maskeerumiseks tõmmake riie nii kolmjalale 

kui oma peale ja õlgadele. 

 

Tekst 2. Traktori standardvarustusse kuuluvad funktsioonid hõlmavad hüdrostaatilist 

käigukasti, neljarattavedu ja roolivõimendit, mis tagavad sujuva töötamise. Peale selle on 

traktoril täiustatud iste ja vedrustus, rooliratta kalde reguleerimise funktsioon ning täiustatud 

tulede komplekt, tänu millele saate kogu päeva tootlikult töötada. 

 

 

 Sõnavorm …………. on esimeses tekstis tekstis kasutusel ……………. (mis sõnaliigi 

sõnana) ja teises tekstis kasutatud …………….. (mis sõnaliigi sõnana). 

 

 



VÕTI 

A osa. Iga vale märkimine annab 0,5 punkti 

1. valed on: a,  g, i, j 

2. valed on: a, b, d 

3.  valed on: d, e, f, g, h, i, j 

 

B osa. Iga lünka kirjutatud õige vastus annab 0,5 punkti.  

4A. kõrvale, nimisõnana, kaassõnana 

4B. peale, nimisõnana, kaassõnana 

  



ÜLESANNE 5. KOODIKOPEERIMINE 

 

Meenuta koodikopeerimise mudelit. Jaga sellest lähtudes laused nelja rühma, igas rühmas on 

võrdne arv lauseid (12 punkti). Lisa igale rühmale sobiv pealkiri (2 punkti). 

 

pealkiri 1 pealkiri 2 pealkiri 3 pealkiri 4 

    

    

    

    

    

    

 

● Mul on praegu epic-raske. 

● Follow mind Instagramis. 

● Kui sa ise ei tea, siis guugelda. 

● Ma olen üli-grateful, kui sa minu poolt hääletad. 

● Minu lemmik on banaani-maasikasmuuti. 

● See on minu poolt koostatud video. 

● Soovita mulle mingit ägedat podcast’i. 

● Saada see mulle meilile. 

● Minu paha, et sind müksasin. 

● Pane like, kui sulle see video meeldib. 

● Vara ärkamine pole minu jaoks optsioon. 

● See on pool-casual üritus. 

● Ma käisin eile spaas. 

● Nendest päikseprillidest, mida ma oman, on need mu lemmikud. 

● Täna on eetris üks põnev live-intervjuu. 

● Pliis tule mulle külla! 

● Kamoon, millest me räägime?! 

● Ka elektritõuksiga sõites peab kandma kiivrit. 

● Mul on sellest suva! 

● Kõikidel ajalehtedel on ka online-versioon. 

● Minu klassis on väga khuulid inimesed. 

● Ma armastan Coca-Colat! 

● Ma ei saa praegu rääkida, olen trenni minemas. 

● Netideidid on praegu populaarsed. 

 

 



VÕTI 

 

Tulba pealkiri annab 0,5 punkti, iga õige näide lahtris 0,5 punkti.  

Täielikud koopiad Valikulised koopiad Segakoopiad Laused, mis ei 

sisalda koopiat / 

Koopiat 

mittesisaldavad 

laused 

Follow mind 

Instagramis. 

See on minu poolt 

koostatud video. 

Mul on praegu epic-

raske. 

Kui sa ise ei tea, siis 

guugelda. 

Soovita mulle mingit 

ägedat podcast’i. 

Minu paha, et sind 

müksasin. 

Ma olen üli-grateful, 

kui sa minu poolt 

hääletad. 

Minu lemmik on 

banaani-

maasikasmuuti. 

Pane like, kui sulle see 

video meeldib. 

Vara ärkamine pole minu 

jaoks optsioon. 

See on pool-casual 

üritus. 

Saada see mulle 

meilile. 

Pliis tule mulle külla! Nendest päikseprillidest, 

mida ma oman, on need 

mu lemmikud. 

Kõikidel ajalehtedel on 

ka online-versioon. 

Ma käisin eile spaas. 

Kamoon, millest me 

räägime?! 

Ma ei saa praegu rääkida, 

olen trenni minemas. 

Täna on eetris üks 

põnev live-intervjuu. 

Ka elektritõuksiga 

sõites peab kandma 

kiivrit. 

Minu klassis on väga 

khuulid inimesed. 

Ma armastan Coca-Colat! Netideidid on praegu 

populaarsed. 

Mul on sellest suva! 

 

 

  



ÜLESANNE 6. 

Loe läbi laused ja kirjuta iga lause järele lünka sõna või väljendid, mis on laienenud 

tähendusega. Viimases lauses on selliseid sõnu või väljendeid kaks. (10 punkti) 

1)    Kuulasime eepilist rahvalaulu ning samal ajal näidati televiisoris “Eesti laulu” eepilist 

finaali. _____ 

2)    Võistluse korraldajad tõdesid, et osajatele jagati võistluseks osalemiseks parimaid 

praktikaid, kuidas toime tulla lavanärviga. ______ 

3)    Mu sõber panustas viie euro peale, et võistluse võidab kõige noorem laulja. _______ 

4)    Korraldajad olid selgelt panustanud aga kõikide lauljate esitustesse, andes neile 

esinemissoovitusi. ______ 

5)    Finaali kestvus oli peaaegu kolm tundi ja pakkus raamidest väljuvaid emotsioone. _____ 

6)    Võistlus ergutab kindlasti kõigi osalejate muusikavideote kuulamist, sest mõned laulud 

kohe jäävad kummitama! _____ 

7)    Praktiliselt kõik lauljad oleksid sobinud Eurovisoonil Eestit esindama. _____ 

8)    Peaksime võistlusel näitama kaunist eesti keelt, aga reeglina võidavad siiski 

ingliskeelsed laulud. ______ 

9)    Korraldajate nägemus on, et enne võistluslaulu esitamist tuleks igal esinejal kaardistada 

oma tugevused ja nõrkused, sest päeva lõpuks loeb palju esitus ja võidab parim. _______ ; 

____________ 

 

  

  

  

 

VÕTI 

 

Iga õige märgistus annab 1 punkti. 

 

Riigikogu infotunnis kommunikeeris peaminister oma kõnes, et teatud valdkondadesse on 

investeeritud eepilisi summasid ja eelarve panustab selgelt iga inimese toimetulekusse, 

Peaministri nägemus oli, et sellised rahastusmeetmed peaksid ergutama  eelarvet, sest 

elanikkonna vananemine on majandusele tõeline väljakutse. Rahastamisperioodi kestvus 

peaks olema kauem kui vaid üks valmisperiood ja hakkamasaamiseks on vaja mõela kastist 

väljas, aga selle eelarve sisendiks on ikkagi konkreetsed andmed Exceli tabelist ning pikemas 

perspektiivis tuleb ikkagi makse tõsta. 

  
 

  



ÜLESANNE 7. UUDISSÕNADE JÄRJESTAMINE 

Leia kunstlikult loodud uudissõnad ja jaga sõnad keelde tuleku aja järgi kolme rühma: 19. 

sajandil eesti keelde toodud sõnad, 1960.‒1970. aastatel keelde loodud sõnad ja 21. sajandil 

loodud sõnad. Mõned sõnad jäävad üle. (12 punkti) 

ahel, avaus, eirama, haaksõna, haavel, iduleht, ilukiri, jope, jändrik, kelme, kestlik, kohuke, kunde, 

kärgpere, külmik, linnak, lõimima, male, mudel, möödanik, ollus, olme, pagu, pardel, präänik, 

põimima, semlak, sõnaus, sõrnik, sõõrik, sähku, taidlus, taristu, tuiksoon, ungas, üleilmastumine 

19. sajand 20. sajand 21. sajand 

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

VÕTI 

Iga õige sõna annab 0,5 punkti. 

 

19. sajand 20. sajand 21. sajand 



avaus eirama haaksõna 

iduleht kohuke kestlik 

ilukiri külmik kärgpere 

male linnak lõimima 

möödanik olme sõnaus 

ollus pardel sähku 

pagu sõõrik taristu 

tuiksoon taidlus üleilmastumine 

  

Välja jäävad: ahel, haavel, jope, jändrik, kelme, kunde, mudel, präänik, põimima, semlak, 

sõrnik, ungas 

  

 

  



ÜLESANNE 8. KIRJANDUS 

A) Loe läbi Genka & DEW8  luuletus „Majaka“ ja märgi, millised kultuurinähtused või 

tunnused sellega sobivad. (2,5 punkti) 

Majaka ei maga, siin ikka miskit leidub 

Poni JBL-ist blästib korea K-pop 

Narkoreid on. Tööle läheb Marko Reikop 

Sööma ritsikaid, pähe sonksi teinud 

Who’s this? Siin Pallasti ristis 

Esmaspäevaõhtune tants Kishmishis 

See on see aserite lihhi bizniz 

A diskol siin printsesse rohkem kui Disneys 

Viskab väikse lõimumisflirdi 

Olga süütab endal peenikese Chesterfieldi 

Filter huulil, kust paranend on ohatis 

keelt laksutades kaob sealt ka räim tomatis 

Ta mehel lõppes metadoonikuur 

See ongi see kohalik glamuur 

Paraadna uksel kükkis slaavi amour 

Pardon my French – Majaka toujours! 

Purgist otse Fizzi 

Kord ta loodab juua kuskil südalinna terrassil seda Aperol Spritzi 

Ta nägu kipras, nagu oleks võtnud pitsi 

See vagun viib sind lennujaama, mitte Auschwitzi 

  

On nagu kesklinn ja ei ole ka 

On nagu Tallinn ja ei ole ka 



On nagu Eesti ja ei ole ka 

On ikka, sa pole aint analüüsind hoolega 

  

Eesti Inglewood, lennujaam, Majaka, Kalamaja 2.0 … 

 

* modernism 

* dialoogilisus 

* instaluule 

* elitaarsus 

* efemeersus 

* lühidus 

* suulisus 

* arbujalikkus 

* siirdeajastu 

* mitmekeelsus 

B) Millised alljärgnevatest poeetilistest mõistetest sobivad Genka & DEW8  luuletusega 

„Majaka“? (2,5 punkti) 

* algriim 

* lõppriim 

* retooriline küsimus 

* iroonia 

* travestia 

* sidesõnakus 

* personifikatsioon 

* võrdlus 

* distihhon 

* jamb 



  

VÕTI 

Iga õige vastus annab 0,5 punkti. 

 


