
38. emakeeleolümpiaadi lõppvooru ülesannete vastused (9.–10. klass) 

 

 

Ülesanne 1 annab 6 punkti: iga õige termin 1 punkti. 

 
1) laenatud sõna häälikuline, grammatiline, ortograafiline ja 

tähenduslik kohanemine eesti keele struktuuris 

 

muganemine 

2) sõna või väljendi kasutus uudses ülekantud tähenduses 

sarnasuse või analoogia alusel 

 

metafoor 

3) keeles muganemata v osalt muganenud laensõna  

võõrsõna 

4) kindlas ühiskondlikus ning kultuurilises kontekstis loodav, 

kasutatav ja mõistetav kokkuleppeline tekstiliik 

 

žanr 

5) keele ühtseim, standardiseeritud keelekuju  

kirjakeel 
6) ajastule, autorile, koolkonnale, teosele vm omane 

väljendus- või kujutuslaad, sellele iseloomulikud ühtsed 

jooned  

 

 

 

stiil 

Ülesanne 2 annab 9 punkti: iga sobiva ümbersõnastuse eest 1 punkt. Pakutud paremate 

variantide loend ei ole lõplik. 

 

 

1. Kooli kodukorra leiab kooli kodulehelt. 

2. Laagri grafititunneli on kujundanud noored. 

3. Liverpoolis toimuva Eurovisiooni hääletussüsteem on ~ tuleb ~ hakkab olema 

varasemast tunduvalt erinev. 

4. Müügilauad vanalinnas aina kallinevad. 

5. Saame nende kogemuste tõttu ~ abil kindlasti targemaks. 

6. Kontrolli telefoni kulumist või kahjustusi ~ Kontrolli, et telefonil poleks kulumist või 

kahjustusi. 

7. Jäta see peatükk vahele, see ei ole oluline ~ on vähetähtis ~ on ebaoluline. 

8. Palun too osalejate nimekiri minu kätte. 

9. Kas sul on iPhone või Samsung? 

 

  



Ülesanne 3 annab 12 punkti: iga õige sõna eest 1 punkt.  

Muuttüübi kirjeldus  Sobivate sõnade näiteid 

Kahesilbilised sõnad tüwi esimesel järgul, sõna 

keskel on kerge umbhäälik (b, d, g, h, j, l, m, n, 

r, s, w) kahe täishääliku vahel. Omastawas 

langewad b, d, g sõna keskelt koguni wälja, selle 

juures saab nimetawa u asemele endine o ja i 

asemele endine e, üks kõik kas esimeses ehk 

teises silbis. Teised täishäälikud a, e, o, õ, ä, ei 

muutu. 

mitmuse nimetav sõnadest kubu, luba, tuba, uba, 

ladu, madu, vedu, idu, pidu, õde, tõde, tegu, 

hagu, jagu, magu, lugu, sugu, juga, nuga, suga, 

nõgu, nägu, ligu, tigu, pragu, iga, wiga, siga, 

mägi, nõgi, lagi, regi, tugi, jõgi vms 

Tüwi on kahesilbiline, aga ainsuse nimetawas ja 

ains. ja mitm. osastawas langeb tüwi lõpu 

täishäälik -e ära; ains. osastawa lõpp -t ja mitm. 

os. -i. Ains. nimetaw ja mitmuse osastaw on 

kolmandal, teised käänded kõik teisel järgul. 

Ainsuse sisseütlewal on kaks nägu lõppudega: -

sse ja -de. Tüwi on ains. omastawas alles; tüwis 

on pikk täishäälik ja selle taga -l-, -n-, -r-. 

 

mitmuse omastav sõnadest keel, hiir, hool, huul, 

hääl, puur, joon, kaar, koor, kiir, meel, nool, 

noor, peen, pool, piir, saar, seen, soon, suur, 

säär, tuul, weer, äär; kaas, küüs, laas, lääs; 

leem vms 

 

Terwe silp -da, -me, -ne on ainsuse nimetawast 

ära kulunud, aga ainsuse omastawas on ta alles; 

osastawal ainsuses -t ja mitmuses -id ja mitmuse 

omastawal -te lõpuks. 

 

mitmuse nimetav sõnadest  

hõbe, hale, ere, hele, jahe, kade, käre, käbe, 

kibe, kole, nobe jne;  

ase, iste, liige, ebe, habe, kübe, pude, sade, side 

säde, ware, mähe jne;  

seeme, kümme vms  

 

iga „ära kulunud“ silbi kohta peaks olema üks 

sõna; kui on teistsugune sõna, aga ikkagi sellest 

tüübist, võiks anda pool punkti 

Sõnad, mille lõpp ainsuse nimetawas -a-s. 

Wiimane -s langeb ühel osal kõigis teistes 

käänetes koguni ära nõnda, et tema asemel 

ainsuse osastawas -t, ainsuse omastawas ei 

midagi, aga mitmuse osastawas -id ja mitmuse 

omastawas -te seisab; teisel osal langeb see -s 

ainsuse omastawas ära, aga ainsuse osastawast 

ja mitmuse käänetest mitte. 

mitmuse omastav sõnadest karikas, tähtjas, 

elukas, hallikas, harakas, jõhwikas, juurikas 

kadakas jne; astjas, lehtjas, lustjas, nahkjas, 

raudjas, takjas, tõugjas, wärdjas jne; wõõras, 

oinas, rahwas, põõsas; maias, rõngas, turwas; 

armas, kangas, wõllas jne; rikas, mätas, okas 

vms 

 

 

Ülesanne 4 annab 10 punkti: iga sobivasse kategooriasse paigutatud märgatud erinevuse eest 1 

punkti. 

 

 

Ülesanne 5 annab 6 punkti: 1 punkt iga õigesti järjestatud etapi eest ja 1 punkt iga õigesti 

paigutatud näitesõna eest. 

 



Järjekord Sõna ülesehitus Näitesõna 

2. sõna esimeses silbis on mis tahes täishäälik + he  lõhe 

1. sõna esimeses silbis on ä, teises silbis he vähe 

3. sõna esimeses silbis on mis tahes täishäälik, millele järgneb mis tahes 

kaashäälik + e  

kuule 

 

Ülesanne 6 annab 5 punkti: 1 punkti iga õige vastuse eest. 

1. Üks põhjusi, miks tuuakse keelde uusi väljendeid, on poliitkorrektsus, nt kui ütleme a) 

hashtag’i asemel teemaviide, b) vaene asemel hinnatundlik, c) lekitaja asemel 

vilepuhuja. 

2. Milline nihe toimub grammatiseerumise käigus? a) nimisõna muutub kaassõnaks, b) 

kaassõna muutub tegusõnaks, c) määrsõna muutub sidesõnaks 

3. Kognitiivse metafooriteooria järgi on keeles üsna vähe põhilisi mõistemetafoore ehk 

mõtlemismustreid, mis avalduvad mitmesugustes keelendites. Milline väljend esindab 

mõistemetafoori TUNNE ON TAIM? a) ei näe puude taga metsa, b) räägib läbi lillede, 

c) mured kasvasid üle pea 

4. Inglise keelest laenatakse mõnikord vaid piltliku väljendi tähendus, nt a) torm teetassis, 

b) keel vesti peal, c) olen lihtsalt üli-thankful 

5. Kõige rohkem teietavad  a) soomlased, b) eestlased, c) venelased. 

Ülesanne 7 annab 15 punkti: 1 punkt iga õigesti kirjutatud sõna eest, 1 punkt tänapäevase 

tähenduse eest, 1 punkt iga leitud erinevuse eest. 

 

 

             

   N A I S T E     

 Ä H V A R D U S     

     T Ä N A P Ä E V 

     K A N D J A   

     H O I D A    

     R A S K E    

   S Õ I T M I N E   

      P E A B    

     M Ä E D     

     K Ä S I B    



 

Mida tähendab lahenduseks saadud sõna tänapäeva keeles?      tunnistaja 

 

Erinevusi (loend pole lõplik):  

1) Mülleri ÿ või y vs. tänapäevane i, j või ü 

2) Mülleri f vs. tänapäevane hv 

3) Mülleri ß vs. tänapäevane s 

4) Mülleri æ vs. tänapäevane ä 

5) Mülleri w vs. tänapäevane v 

6) Mülleri dt või th vs. tänapäevane d või t 

 

Ülesanne 8 annab 5 punkti: 1 punkti iga sobivalt lahti seletatud väljendi eest. Võimalikke 

sõnastusi: 

 

1. Kedagi kitsikusse, täbarasse olukorda panema, ahistama; ummikusse, pigisse, plindrisse 

ajama; liivale, tahedale, kuivale ajama; purki ajama  

2. Pahateod tulevad alati päevavalgele.  

3. Mõistmatu, ebaintelligentne, harimatu, vaimupime  

4. Peas, ajus, mõtlemises; oskustes, teadmistes  

5. Täismäng, kõik viimseni, viimane kui üks, kogu kupatus, kogu krempel, plats puhtaks, üks null 

 

Ülesanne 9 annab 10 punkti. 5 punkti saab põhjenduste eest, mis autori ja ajastuga võiks olla 

tegu. See on Kalev Kesküla luuletus, kuid ei tohiks hinnata seda, kas ajastu või autor on õigesti 

määratletud, vaid seda, kuidas oma arvamust on põhjendatud (sisu, kõne-, lause- ja kõlakujundite 

või kompositsiooni põhjal). Teise 5 punkti saab lisastroofi kirjutamise eest: mida täpsemalt 

jäljendab see autori keelekasutust, stiili ja sisu, seda rohkem võiks anda punkte. 


