
38. emakeeleolümpiaadi lõppvooru ülesannete vastused (11.–12. klass) 

 

Ülesanne 1 annab 12 punkti: iga korrektse selgituse eest 2 punkti. 
 

1. ühe keele element kopeeritakse ja sisestatakse teise keelde koodikopeerimine 
2. loomulik keel, millel on olemas kiri ja sedakaudu mitmekesistuv 

avalike tekstide traditsioon 
 
kirjakeel 
 

3. mingi valdkonna või teemaga seotud tekstihulk, mille moodustavad 

kõik tekstid ja nendevaheliste seoste võrgustik, mis selle teemaringi 

tähendust kujundavad  

diskursus 

4. järjepidev ja kavakindel kirjakeele seadmine, suunamine ja 

arendamine, teadlik soovitavas suunas mõjutamine 

keelekorraldus 

5. keele kiht või allkeel, millele on iseloomulik teatav sõnavara, süntaks, 

hääldus vms vastavalt keelekasutuse olukorrale, suhtluseesmärgile 
 
register 

6. võõrkeelne sõna eestikeelses tekstis tsitaatsõna 
 

 

Ülesanne 2 annab12 punkti: iga sobiva ümbersõnastuse eest 1 punkti. Paremate väljendite 

loetelu ei ole lõplik. 

 

1. Kooli kodukorra leiab kooli kodulehelt. ~  Kooli kodukord on kooli kodulehel. 

2. Laagri grafititunneli on kujundanud noored. 

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

varasemast tunduvalt erinev. 

4. Müügilauad vanalinnas aina kallinevad. ~  Müügilauad vanalinnas lähevad aina 

kallimaks. 

5. Saame nende kogemuste tõttu ~ abil kindlasti targemaks.  ~ Neist kogemustest saame 

kindlasti targemaks. 

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

kahjustusi. ~ Kontrolli, et  telefon poleks kulunud või kahjustunud.  

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

tähtis. 

8. Palun too osalejate nimekiri minu kätte. 

9. Kas sul on iPhone või Samsung? 

10. See oleneb ~ sõltub õpilastest. 

11. Inflatsioon tõi kaasa tööturu negatiivsed muutused.  

12. Taotluse ja tunnistuse saab esitada internetis ~ interneti teel ~ interneti kaudu. 

 

 

  



Ülesanne 3 annab 19 punkti: 1 punkt iga korrektse sõnavormi eest ja 1 lisaküsimuse eest 

Muuttüübi kirjeldus  Küsimus 

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 

Kahesilbilised sõnad tüwi esimesel järgul, sõna keskel on kerge 

umbhäälik s kahe täishääliku vahel. Ainsuse nimetawa -i 

asemele saab omastawas endine -e ja -ü, u asemele ö, o; sõna 

keskel on -s-, mis ainsuse osastawa lõpu -t ees ise ka -t-ks saab, 

aga omastawas koguni wälja langeb; mitmuse omastawa lõpp 

on siin -te ja mitmuse osastaw lõpp -s-a. Puhast tüwi ei olegi 

alles. 

mitmuse omastav sõnadest käsi, 

esi, mesi, tõsi, vesi, lüsi, süsi, susi  

 

tänapäeva kirjakeelest erineb a-

lõpuline mitmuse osastava vorm.  

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 



Muuttüübi kirjeldus  Küsimus 

Sõnad, millel ainsuse nimetawas kaks silpi ja -a-s, -e-s, -i-s, -u-

s lõpuks; osastawal ainsuses alati -s-t ja omastawal mitmuses -

s-te; mitmuse osastawas liitub -id tüwi külge, mille pääjuur 

üksnes esimesel ehk teisel järgul seisab. 

mitmuse nimetav sõnadest  

harjas, jänes, petis, alus, kobras, 

oras; kirgas, teras, tõbras jne;  

ilwes, nõges, wares jne;  

emis, jätis, sepis, terwis, uudis, 

weis jne;  

hulgus, jalus, kaelus, karjus, 

katus, kohus, matus, põhjus, 

silmus, sõrmus, wastus jne 

 

iga näitesõna ees võiks olla s-i 

ees erinev vokaal, vastasel juhul 

anda korduva sõna eest pool 

punkti 

 

Ülesanne 4 annab 15 punkti: iga sobivasse kategooriasse paigutatud märgatud erinevuse eest 1 

punkti. 

 

Ülesanne 5 annab 9 punkti: 1 punkti iga õigesti järjestatud etapi eest ja 1 punkti iga õigesti 

paigutatud näitesõna eest. 

 

Järjekord Sõna ülesehitus Näitesõnad 

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

tahes kaashäälik + e  

kuule, lähme 

2. sõna esimeses silbis on mis tahes täishäälik + he  

 

lahe, lõhe, 

tihe 

1. sõna esimeses silbis ä, teises silbis he  

 

vähe 

 

 

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) 

proaktiivne asemel ennetav, b) invaliid asemel erivajadusega inimene, c) margariin 

asemel võilaadne toode. 

2. Millised käändelised verbivormid on olnud grammatisatsiooni allikaks? a) kahtlemata ja 

arvates, b) olemata ja vaadates, c) küpsetamata ja liites 

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

mõtlemismustreid, mis avalduvad mitmesugustes keelendites. Milline väljend esindab 

mõistemetafoori MENTAALSELT TÄHTSUSETU ON FÜÜSILISELT TÜHI? a) 

tilgatu, b) keskpaik on õõnes, c) õhust võetud 

4. Inglise keelest laenatakse mõnikord vaid piltliku väljendi tähendus, nt a) hoiab madalat 

profiili, b) jääb tagaplaanile, c) ta on täielik luuser 



5. Mis suunab eestlasi kõige sagedamini valima sinatamise asemel teietamist? a) kui 

vestluskaaslane on vana, b) kui vestluskaaslane on võõras, c) kui vestluskaaslane on 

ebameeldiv 

 

Ülesanne 7 annab 16 punkti: 1 punkt iga õigesti kirjutatud sõna eest, 1 punkt tänapäevase 

tähenduse eest, 1 punkti iga leitud erinevuse eest. 

 

Mülleri kirjapildid  Tänapäevane kirjapilt 

korwat, korwadt   K Õ R V A D   

kæet, keddet, kæedt    K Ä E D    

nohret, nohred, nohredt  N O O R E D    

kartiadt, kartiat   K A R T J A D  

pochi, pochy, pohi, pohy     P Õ H I   

haykedus, haikeduß, haykus, haikedus  H A I G U S    

eddespeiti, eddespeite, eddespeitÿ   E D A S P I D I 

röÿmsat, roÿmsat, röhmsat   R Õ Õ M S A D  

ryckat, rickat     R I K K A D 

eckilline, aeckilene Ä K I L I N E    

peiw, pæÿw    P Ä E V    

 

Mida tähendab lahenduseks saadud sõna tänapäeva keeles?      veeuputus 

 

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 vs. tänapäevane d või t 

7) Mülleri öÿ või öh vs. tänapäevane õõ 

 

 

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

sõnastusi: 

  

1. Manipuleeritav, mõtlemisvõimetu täidesaatev asutus või liikmeskonda esindav instants; 

käsutäitja; käsualune; päkaalune; tallaalune; käsutäitlik, kuulekas alam; hüpiknukk. 

2. Mängukann, hüpiknukk, nukk, marionett, sülekoer. 

3. Valitsejad, valitsusliikmed, valitsus, kabinet (0,5 punkti sai ka riigikogu ja poliitikute eest) . 

4. Kainelt, kriitiliselt. 



5. Lihtinimene, tavainimene, reainimene, argiinimene, massiinimene. 


