
38. emakeeleolümpiaadi lõppvooru ülesannete vastused (7.–8. klass) 

 

 

Ülesanne 1 annab 6 punkti: iga õige termini eest 1 punkti. 

 

1) keel, mida kasutatakse erialases suhtluses oskuskeel, erialakeel, 

ametikeel 

2) püsiv sõnaühend, millel on terviklik tähendus fraseologism 

3) lähtekeelse häälduse ja kirjapildiga võõrkeelne sõna 

eestikeelses tekstis 

tsitaatsõna 

4) süvenev inglise keele kasutamine, eelistamine eesti keelele inglisekeelestumine 

5) mittesugulaskeelte kokkupuude keelekontakt 

6) mistahes vormi ja pikkusega kõneldud või kirjutatud 

keeleline sõnum, millel on vastuvõtja jaoks tähendus 

tekst 

 

Ülesanne 2 annab 6 punkti: iga sobiva ümbersõnastuse eest 1 punkti. Paremate väljendite loetelu 

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. 
 



Ülesanne 3 annab 9 punkti: iga õige sõna eest 1 punkti. 

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 

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 

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 3 punkti: 1 punkti iga õigesti järjestatud etapi eest. 

 

Järjekord Sõna ülesehitus 

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

e, nt kuule  

2. sõna esimeses silbis on mis tahes täishäälik + he, nt lõhe   
1. sõna esimeses silbis on ä, teises silbis he, nt pähe 

 

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) 

makaronid asemel pasta, b) mahajäänud maad asemel arengumaad, c) vabatahtlik 

õppimine asemel õhinapõhine õppimine. 

2. Eesti käändelõpu -ga kujunemist kaassõnast kaas nimetavad keeleuurijad a) 

grammatiseerumiseks, b) madaldumiseks, c) leksikaliseerumiseks. 

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

mõtlemismustreid, mis avalduvad mitmesugustes keelendites. Milline väljend esindab 

mõistemetafoori KURB ON ALL? a) ärgem laskugem emotsioonidesse, b) nagu kuu 

pealt kukkunud, c) meeleheite sügavik 

4. Inglise keelest laenatakse mõnikord vaid piltliku väljendi tähendus, nt a) see on minu 

teetass, b) kops läks üle maksa, c) olen nii excited 

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



Ülesanne 7 annab 13 punkti: 1 punkti iga ruudustikku õigesti kirjutatud sõna eest, 1 punkti 

tänapäevase tähenduse eest, 1 punkti iga õigesti täheldatud erinevuse eest. 

 

Mülleri kirjapildid Tänapäevane kirjapilt  
naÿßyte, naysede, naÿste N A I S T E 

   

kæßy, keßi, kæßi, kæssÿ, keßÿ 
   

K Ä S I 
  

küinlax, küÿnlax 
 

K Ü Ü N L A K S 

wöyme, woyme 
  

V Õ I M E 
  

aßiat, asyat, asiat, assyat 
   

A S J A D 
 

iallad, ialladt, iallath 
   

J A L A D 
 

leüÿab, leüiab, leudab 
   

L E I A B 
 

aick, ayck, æick 
  

A E G 
    

 

Mida tähendab lahenduseks saadud sõna tänapäeva keeles?     nüüdisaeg, tänapäev 

 

Erinevusi (loend pole lõplik):  

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

2) Mülleri w vs. tänapäevane v 

3) Mülleri ck vs. tänapäevane g ~ k 

4) Mülleri æ vs. tänapäevane ä 

5) Mülleri ß vs. tänapäevane s 

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. Jupijumal, väike ülemus, pisiülemus, bossike  

2. Võim, juhtimine, juhtiv, tähtis seisund, juhtpositsioon, juhtroll, liidriroll, võtmeroll, ohjad  

3. Välimuse, ameti, huvide vm poolest erinevad inimesed  

4. Suuri pahandusi, rohkesti muret, meelehärmi, südamevalu tegev isik, olukord või asjaolu, 

häda põhjus, mure põhjustaja, valulaps, murelaps, mureallikas, saatuslik komistuskivi  

5. Kiirustamata, rahulikult tegutsema, tasa ja targu, hoide tegutsejad 

 

Ülesanne 9 annab 10 punkti: 1) 5 punkti päevikukatkendi eest, mis on iseloomulik 1980. 

aastatele ja kirjutaja Kärdile ning 2) 5 punkti päevikukatkendi eest, mis on iseloomulik 

tänapäevastele noortele. 1980ndate tekstis võiks loota läbivalt y ja x kasutamist ning 

kõnekeelsust, nüüdisaegses keeles anglitsisme. Veaks võiks lugeda selle, kui mõlemad tekstid 

jäävad liiga sarnaseks. Kirjutamisel võiks arvesse võtta ka päevikustiili (pigem lühemaid lauseid, 



emotsionaalsemaid hüüatusi, pihtimuslikkust). Siinne parandusjuhend on muidugi üksnes näidis, 

mis ei pruugi nimetada kõike, mida õpilane tekstis kasutab. 


