
2011/2012. õppeaasta EMAKEELEOLÜMPIAAD 7. – 8. klass 
Piirkonnavoor   20. jaanuar 2012 

 
PUNKTID KOKKU 

Õpilase ees- ja perekonnanimi ................................................................................. 

Klass    ............................................................................................................................ 

Kool    ............................................................................................................................. 

Õpetaja ees- ja perekonnanimi ................................................................................. 

 
ÜLESANNE 1 
HOMONÜÜMID 10 PUNKTI 

 
Moodusta 10 eestikeelset lauset, kus kaks samakujulist sõnavormi esinevad kõrvuti ja ometi on 

lause grammatiliselt ja sisuliselt õige. Iga samakujulise sõnavormiga (näidetes talle, värvi, tassi, 

mulla) võib teha ainult ühe lause. 

Näitelaused: 
 

„Ostja ei andnud talle talle eest piisavalt raha“ 
 

„Mis värvi värvi ta ostis? “ 
 

„Oma tassi tassi ise!“ 
 

„Nad matsid selle mulla mulla alla.“ 



ÜLESANNE 2 

INTERNETISUHTLUS 16 punkti 
 

Järgnevalt on esitatud näide ühest MSNi-vestlusest. Loe tekst läbi ja täida selle järel esitatud 

ülesanded. 
 

Näitetekst: 
 

pets: jou tann 
 

Tannu: tre :) 

Tannu: mis mässad? 
 

pets: niisama 

pets: kle tahtsin küsida mis sa õhtul teed? 
 

Tannu: mai tia 

Tannu: mis siis? 
 

pets: mõtsin äkki kinnu minna... seal on üks uus õudukas 
 

Tannu: mis õudukas? 
 

pets: ma nime ei mäleta a treiler tundus suht scary 
 

Tannu: mis kinos see on? 
 

pets: ekraanis on täna kell 9 
 

Tannu: ok ma vbla pärast vaatan netist järgi 

Tannu: muidu võix minna küll 
 

pets: kus kokku saame? 

pets: teeme kaupsi ees mingi poole paiku? 
 

Tannu: pool 9 siis? 
 

pets: lol... loogish ju :D 
 

Tannu: igax juhux küsisin :D 

Tannu: aga ok, ma siis koeraga välja praegu 
 

pets: ok õhtul näeme 

Tannu: mhmh... tsauki 

pets: tsaupakaa 

 
Ülesanded: 

 

1. Järgnevalt on punktidena välja toodud mõned internetikeelele iseloomulikud tunnused. Leia 

tekstist iga tunnuse kohta kolm näidet ja kirjuta need esitatud punktide järele. 
 

Interneti suhtluskeelele omaseid jooni: 
 

 Sõnu lühendatakse, jättes osa häälikuid (sagedamini täishäälikuid) kirjutamata. 

Näiteks: 
 
 
 

 Sõnade kirjapilt on sageli muudetud häälduspärasemaks. 

Näiteks: 



 

 
 

2. Too välja veel viis internetisuhtluses kasutatavale keelele omast tunnust, mis näitetekstis 

avalduvad. Illustreeri iga tunnust ka kahe tekstist leitud näitega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Kirjuta näitetekst ümber, nii et sellest saaks korrektses kirjakeeles dialoog. 



ÜLESANNE 3  
 

PÜSIÜHENDITE MUSTRID 8 punkti 

 
Järgnevalt on esitatud neli püsiühenditele (ühendtegusõnadele, väljendtegusõnadele jms 

kujundlikele väljenditele nagu näiteks aru saama, alla kirjutama, näljane nagu hunt) 

iseloomulikku sõnaliigilist mustrit. 

Leia alloleva näite eeskujul iga mustri jaoks kaks sobivat väljendit. Lisaks mõtle ise veel kaks 

sellist mustrit ja mõlema mustri jaoks kaks sobivat näidet. Esitatud uus muster peab erinema 

ülesandes juba esinevatest ja peab koosnema vähemalt kolmest liikmest. 

 
Näited: NIMISÕNA + KAASSÕNA + TEGUSÕNA: aia taha minema, kere peale andma 

NIMISÕNA + NIMISÕNA + TEGUSÕNA: saba selga võtma, elu põrguks tegema 

 
1. NIMISÕNA + OMADUSSÕNA + TEGUSÕNA 

 
 
 
 

2. OMADUSSÕNA + SIDESÕNA + NIMISÕNA 
 
 
 
 

3. NIMISÕNA + SIDESÕNA + NIMISÕNA + TEGUSÕNA 
 
 
 
 

4. NIMISÕNA + SIDESÕNA + NIMISÕNA + KAASSÕNA 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 



ÜLESANNE 4  
 

Fraasi tähenduste tuvastamine korpuse näitelausete põhjal 16 punkti 
 

 
Allpool on esitatud eesti keele tasakaalustatud korpusest 

(http://www.cl.ut.ee/korpused/grammatikaliides/) leitud laused, kus esineb fraas ei maksa midagi. 
 

Jaga näited 1-12 kolme rühma selle fraasi eri tähenduste põhjal: 
 

1) otsene tähendus – näited nr 
 

2) ülekantud tähendus – näited nr 
 

3) pikema fraasi osa – näited nr 
 

Kirjuta siia ülekantud tähenduses fraasi ei maksa midagi otsene tähendus: 
 

 
Siia kirjuta see pikem fraas, mille osana esineb väljend ei maksa midagi ja selle pikema fraasi 

tähendus: 
 
 
 
 
 
 
Näitelausete selgituseks 

 

Laused on otsitud korpusest, kus on kokku veidi üle 1 miljoni lause, sh võrdselt lauseid 

ilukirjandusest, ajakirjandusest ja teaduskirjandusest. 
 

Otsing annab tulemuseks lause, milles sisaldub fraas ei maksa midagi, ning sellele algtekstis 

eelneva ning järgneva lause – sellest kontekstist peaks piisama, et otsustada fraasi tähenduse üle. 
 

 
1. 

 

Teist ei tohi usaldada. 

Endast ei maksa midagi rääkida . 

Hirm helendab 40-vatiste alasti pirnide valgel nagu kanamuna, nagu või ja koor, nagu 

ankeedipaber. 
 

2. 
 

Nemad tuleks panna tööle istandustesse, seda juba tehaksegi, kuid neid on rohkem tarvis. 

Nad ei maksa midagi - neegripealikud Guineas annavad neid klaashelmete eest, kui juhtub muidugi 

olema tahtmist pealikega asju ajada. 

Lihtsam on neid ise laeva ajada. 

3. 

Elevuse ajakirjanduses kui ka dissidentide esimesed piketid laskis Siniaas rahulikult mööda, ilma et 

oleks mingilgi moel sekkunud või näidanud välja oma maailmavaadet. 

Kuid siis , kui Ringhäälingu stuudio vallutasid liberaalsed haritlased, muutus ta valvsaks: kõige 

enam kartis ta Kullamaa ja Deemandi suguseid vastutustundetuid isikuid, kellele ei maksa midagi 

reeta Esimese Vabariigi ideaalid, sest neil pole neid kunagi olnudki. 

Ta ootas veel veidi , kuid kui teadlased ühel päeval kuulutasid otse raadiostuudios välja 

Üldrahvaliku Liikumise perestroika kaitseks, oli otsus küps. 
 

4. 

http://www.cl.ut.ee/korpused/grammatikaliides/)


 

"Kaks seitsekümmend viis lä-läks see kõne , ma ko-kohe otsin." 

"Nii lühike kõne ei maksa midagi," naeran mina. 

Tibi jääb mind kogeldes tänama. 

5. 

Konkreetse abi, väljatõmmatud hamba või eemaldatud loote eest peab maksma. 

Hind on sümboolne, raha ei maksa midagi, headust sellega ei mõõda. 

Muidu näen ma normaalselt nii lähedale kui kaugele, aga niipea kui pean vaatama üles, muutun 

paugupealt pimedaks. 
 

6. 
 

Asjad on mõistagi olemas väljaspool meid , ent meie jaoks on nad olemas sedavõrd, kuivõrd me 

nende olemasolus veendunud oleme. 

Veendumus ei maksa midagi, kui ta ei kutsu sinus esile iseeneslikke tegusid. 

Kui sul on mitu veendumust, liida need kokku, saad ühe, aga suurema. 
 

7. 
 

Karm värk. 

Inimlik ja soe suhtumine ei maksa midagi, see ei võta sentigi riigieelarvest ega kellegi taskust. 

Aga isegi seda üha süvenevat suhtumiste kuristikku ei vaevu ülbem pool enam ületama. 
 

8. 
 

Sakslaste ja ameeriklaste ülimalt erineva töökultuuri tõttu ei ole suudetud ühineda uueks ühtse 

identiteediga rahvusvaheliseks kontserniks. 

Nagu möödaminnes on sakslased võtnud üle kontserni juhtimise -- Schrempp on boss, tema 

formaalselt samade õigustega kontserni ameeriklasest kaasesimees Robert Eaton, kes teatas oma 

võimalikust esimehe kohalt tagasiastumisest, tunneb end juhina, kelle sõna ei maksa midagi . 

Kontserni integratsioonikomisjonis istuvad kolme ameeriklasest liikme vastas viis sakslast . 
 

9. 
 

See, et üks inimene satub äärmuslikesse situatsioonidesse ja siis avaneb tema mitmekülgsus, ei 

tekita enam mingit katarsist. 

Ei maksa midagi, kas ta läheb oma lõpule vastu püstipäi, nuttes või naerdes. 

See on kõikvõimalikes variantides juba läbi mängitud, sumbunud kätelaiutamisse ja retoorikasse. 

10. 

Maamaksuga tuleb maksustada kogu maa, ka näiteks raudtee maa. 

Kui see tundub kahtlasena, siis võtke ette jalutuskäik raudteeäärsetele maadele, mis ei maksa 

midagi, ja tulge siis tagasi koduaeda, mille loomisele on sageli kulutatud kõik säästud. 

Kommentaarid on ilmselt liigsed ... 
 

11. 
 

President Meri ja Riigikogu seadustas okupatsioonivägede siinoleku 31. augustini 1994, mis 

omakorda tähendab , et EV ei ole kunagi olnud nende poolt okupeeritud. 

EV seadused ei maksa midagi. 

Et juulilepped on vastuolus Eesti põhiseadusega, on tunnistanud sõnaselgelt 18. detsembril 1995 

Riigikogu infotunnis õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli. 
 

12. 
 

Kellaajad olgu päevased , sest õhtu on juba loomult kahtlane. 

Öö kohta ei maksa midagi öelda, jumal hoidku öö eest. 

Kui tahad ütelda: "Tulen tuleva kolmapäeva õhtul kell kaheksa", siis ütle nii: "Tädi Olga saadab 

tuleval kolmapäeval emale need kaheksa musta palitunööpi ära, mis ema palus. " 



 

ÜLESANNE 5 

LAADIVAHELDUS 11 PUNKTI 

 
Milline järgmistest sõnadest ei sobi astmemuutuse tüübi erinevuse tõttu teistega ühte ritta? Tõmba 

sellele sõnale ring ümber. Mida need sõnad tähendavad? Kirjuta tähendus punktiirjoonele. 

 
iive, hõive, hälve, joove, käive, lööve, sööve, tarve, turve, viive 

iive.......................................................................................................................................... 

hõive....................................................................................................................................... 

 
hälve....................................................................................................................................... 

 
joove....................................................................................................................................... 

 
käive....................................................................................................................................... 

 
lööve....................................................................................................................................... 

 
sööve...................................................................................................................................... 

 
tarve....................................................................................................................................... 

 
turve....................................................................................................................................... 

 
viive................................................................................................................................... 



 

ÜLESANNE 6 

LEKSIKAALSED SUHTED 7,5 PUNKTI 

 
Sõnad on omavahel seotud erinevat tüüpi tähendussuhetega, näitena on toodud sõna auto. 

Vaata sõnu lehekülje allosas olevas vastusevariantide tulpi ja kirjuta punktiirile sobivaim suhet 

väljendav sõna. 

Pane tähele, et kolm sõna vastusevariantide hulgast jäävad kasutamata! 

 
AUTO 

(ülemmõiste on) MOOTORSÕIDUK 

(alammõiste on) VEOAUTO 

(kaasneb tegija) AUTOJUHT 

(kaasneb tegevus) SÕITMA 

(osa on) ROOL 
 

 
 
TELEFON 

(ülemmõiste on) ................................ 

(alammõiste on) ................................ 

(kaasneb tegija) ................................ 

(kaasneb tegevus) ................................ 

(osa on) ................................ 
 

VIIUL 
 

 
(ülemmõiste on) ................................ 

(alammõiste on) ................................ 

(kaasneb tegija) ................................ 

(kaasneb tegevus) ................................ 

(osa on) ................................ 
 

PANN 
 

 
(ülemmõiste on) ................................ 

(alammõiste on) ................................ 

(kaasneb tegija) ................................ 

(kaasneb tegevus) ................................ 

(osa on) ................................ 
 

Vastusevariandid: 

PRAEPANN 

KUULAR 

NUTITELEFON 

SÖÖMA 

KEELPILL 

KEEL APARAAT 

KÄEPIDE 

KOKK 

MUUSIKARIIST 

HELISTAJA 

PRAADIMA 

KÕNEKAART 

 

 
ALTVIIUL 

VIIULDAJA 

VASTAMA 

KÖÖGINÕU 

VIIULDAMA 



 

ÜLESANNE 7 
 

MÕISTATUS 9 PUNKTI 

Lahenda järgmine mõistatus, kirjutades lünka sobiv võõrsõna. Igale kriipsukesele vastab üks täht. 

Igas sõnas on üks täht ette antud. 

 
O _ _ _ _ _ _ _ _ _ kõige soodsam, parem, sobivam 

 

_ L _ _ _ _ _ _ _ tarbijas- või ostjaskond 
 

_ _ Ü _ _ _ _ _ _ _ hingeline, vaimne 
 

_ _ _ M _ _ _ _ _ väljapaistev, tuntud isik 
 

_ _ _ _ P _ _ _ _ _ _ tulevikuväljavaade 
 

_ _ _ _ _ I _ _ _ _ muutumatus, püsivus 
 

_ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ keskel asetsev 
 

_ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ väitekiri 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ D _ teatud õpetuse, vaadete, mingisuguste ideede levitamine 

 

2011/2012. õppeaasta EMAKEELEOLÜMPIAAD 9. – 10. klass 
Piirkonnavoor   20. jaanuar 2012 

 
PUNKTID KOKKU 

Õpilase ees- ja perekonnanimi ................................................................................. 

Klass ............................................................................................................................ 

Kool ............................................................................................................................. 

Õpetaja ees- ja perekonnanimi ................................................................................. 

 
ÜLESANNE 1 
GRAMMATISEERUMINE: 12,5 punkti 

 

Grammatiseerumine on protsess, kus vä hem grammatiline element muutub grammatilisemaks 

ja konkreetsem keeleüksus abstraktsemaks. Näiteks on arvsõnast üks kujunenud kaassõna 

ühes (tähenduses ‚koos’), nt laps läks ühes emaga kontserdile ning algust märkiv tegusõna 

hakkama (nt Vihma hakkas sadama) võib märkida ka sündmuse tulevikulisust, nt Sügisel 

hakkan koeraga koertekoolis käima. 

Leia järgnevast tekstist sõnad, mis on grammatiseerunud, kirjuta need välja ja lisa juurde sõnad, 

millest need arenenud on (on arenguid nii tegu- kui ka nimisõnadest). 

 
 
Peale kooli pidin pargis sõbraga kohtuma. Ta juba ootas mind suure puu juures oleval pingil. Istusin 

tema kõrvale. Alles siis märkasin, et minu kannul oli tulnud väike must koeranähvits, kes vahtis ainiti 



 

üles. Tõstsime ka oma pilgud ning nägime, et puu otsas oli kassipoeg, kes meie meelest oli hädas. 

Paari minuti jooksul mõtlesime, mida teha. Hoolimata sellest et ettevõtmine oli ohtlik, ronisin puu 

otsa kassikest aitama. Niipea, kui olin kiisu kätte saanud, langesid esimesed piisad. Jäime vihma kätte 

ning jooksime koju. 



ÜLESANNE 2  

HULGAD 4,5 punkti 

 
Keeleteaduse harus semantikas ehk tähendusõpetuses esitatakse väiteid sageli 

matemaatikast tuttavate hulgateoreetiliste sümbolite abil. Näiteks: 

 
{õun, apelsin, pirn} – kolmeliikmeline hulk, millesse kuuluvad õun, apelsin ja pirn õun ?  
{õun, apelsin, pirn} – õun kuulub hulka {õun, apelsin, pirn} 
Üks hulk A on teise hulga B osahulk, kui kõik hulga A elemendid sisalduvad ka hulgas B. 

Ja osahulgalist kuuluvust märgitakse - märgiga. 

{apelsin, õun} {õun, apelsin, pirn} 

Hulkade ühisosa märgib 

{õun, apelsin, pirn} {apelsin, õun} = {apelsin, õun} 

Otsusta, kas järgmised väited on tõesed või mitte. 

a. A = {nimisõna, tegusõna, kaassõna, liitsõna} ; B = {kõik sõnaliigid} A 

B 

b. A = {jalutama, jooksma, lonkima, sörkima, peatuma}; B = {kõik liikumist väljendavad 

tegusõnad} 

A B 

 
c. nägema ? {kõik tajumist väljendavad tegusõnad} 



ÜLESANNE 3  

VANA KIRJAKEEL 10 PUNKTI 

 
Vasakpoolses veerus on esitatud 17. sajandi eesti kirjakeeles kasutusel olnud arhailised sõnad ja 

parempoolses nende vasted tänapäeva eesti keeles. Ühenda iga vana kirjakeele sõna tema vastega 

tänapäeva keeles, kirjutades sõna ees oleva numbri vastete veerus õige rea ette. 

 
1. leema ...sidrun 

2. liigvägi ...narr 

3. Saksamaa õun ...maailm 

4. pantsersärk ...palavik 

5. kõhnret ...raudrüü 

6. taimema ...võima 

7. täitus ...vägivald 

8. ilmatallus ...kurat 

9. kekk ...küllus 

10. külmtõbi ...istutama 



ÜLESANNE 4  

LEKSIKAALSED SUHTED: 9,5 punkti 

 
Sõnad on omavahel seotud erinevat tüüpi suhetega, näitena on toodud sõna auto. 

Vaata sõnu vastusevariantide tulbas ja kirjuta sarnaselt näitele kõik võimalikud sobivaimad suhted koos 

suhteid väljendava sõnaga. 
 

Vastusevariantide tulbas olevaid sõnu võib kasutada mitmes lahenduses. Pane 

tähele, et kolm sõna vastusevariantide tulbast jäävad kasutamata! 

 

AUTO (ülemmõiste on) 

(alammõiste on) 

MOOTORSÕIDUK 

VEOAUTO 

 (kaasneb tegija) AUTOJUHT 

 (kaasneb tegevus) SÕITMA 

 (osa on) 
(samatähenduslik 
on) 

ROOL 
 

MASIN 

 

TELEFON 
 
 
 

Vastusevariandid: 

VOKK KUULAR 

NUTITELEFON SÖÖMINE 

VIIUL KEELPILL KEEL 

APARAAT KÄEPIDE 

KOKK MUUSIKARIIST 

HELISTAJA PRAADIMA 

KÕNEKAART ALTVIIUL 

VIIULDAJA VASTAMA 

INIMENE KÖÖGINÕU TŠELLO 

MOBIIL ISIK 

POTT 
 
 
 
 

ARVUTI 
 

 
 
 
 
 
 
 

PANN 



ÜLESANNE 5  

VORMIHOMONÜÜMIA 10 punkti 

 
Mõned sõnavormid on homonüümsed, st samakujulised, aga eritähenduslikud. Näiteks 

sõnavorm soole võib erinevates lausetes olla: 

 
1) ainsuse alaleütlev kääne sõnast soo, nt lauses Linnanmäe õõtsuvale soole kerkis viisteist 
aastat tagasi tehnopark. 

2) ainsuse alaleütlev kääne sõnast sugu, nt lauses Selle alusel töötati välja normatiivid 
vastavalt lapse vanusele ja soole. 
3) ainsuse omastav kääne sõnast sool,  nt lauses Tervetel inimestel võib see bakter leiduda 

soole mikroflooras. 

 
Moodusta alljärgnevate sõnavormidega laused, kus tuleksid esile sõnavormi eri tähendused. Iga 

tähendusega moodusta ainult üks lause. 

NB! Sõnavormis sisalduvaid grammatilisi kategooriaid, mis näites on välja kirjutatud (ainsuse 

alaleütlev kääne jne) ei ole vaja kirja panna. Kirjuta ainult iga tähenduse jaoks üks lause, mis üheselt 

näitab sõnavormi tähendust kontekstis. 

 
märgi - 

 
 
 
 
märgid - 

 
 
 
 
ripuvad - 

 
 
 
 
rippuvad - 

 
 
 
 
rippuvat - 



ÜLESANNE 6  

TULETUSSUHTED 6 PUNKTI 

 
Missuguste eesti keele sõnadega tuleks järgnevates ridades asendada X1...X6 selleks, et 

tähendussuhted kahel pool noolt olevate vastavate sõnade (nt ärkama – äratama; sulgema – sulguma 

jne) vahel püsiksid konstantsed kummaski reas. 

 
1. ärkama, kustuma x1, sündima, tõusma <--> äratama, x2, ehmatama, x3, tõstma 

2. sulgema, x4, liitma, x5 <--> sulguma, eralduma, x6, kattuma 
 

 
 
X1 - 

 
X2 - 

 
X3 - 

 
X4 - 

 
X5 - 

 
X6 - 



ÜLESANNE 7  

MASINTÕLGE 12 PUNKTI 

 
Google Translatorit kasutades on vasakpoolses tulbas toodud laused saanud ingliskeelsed tõlked, 

mis on esitatud parempoolses tulbas suvalises järjekorras. 

 
Viin kõigepealt lapse lasteaeda. Today the spirit of the child home early. 

Viin lapse lasteaeda. I'm home early today, the child's spirit. 

Ma viin kõigepealt lapse lasteaeda. I'm taking the child's first nursery school. 

Täna viin lapse varem koju. Vienna first, the baby's nursery. 

Ma täna viin lapse varem koju. I'll take the child home early today. 

Ma viin täna  lapse varem koju. Vodka baby's nursery. 
 

 
Ülesanne: 

1. Ühenda eestikeelne lause tõlkega inglise keelde. 

2. Too välja kaks tingimust, mis peavad olema (nende näidete põhjal) täidetud, et Google 

Translator saaks aru, millal viin on tegusõna vorm. 

 
1) 

 
 
 
 
 
 
 

2) 



ÜLESANNE 8  

SÕNAPERED 6 punkti 

 
Tutvu järgneva teksti põhjal sõnaperede mõistega ja uuri selle järel esitatud sõnamoodustuse näidet. 

Vaatle sõnaperede kirjeldamiseks kasutatud märkide tähendusi ja vasta nende põhjal allpool esitatud 

küsimustele. 

 
Sõnapered on sõnarühmad, mis tekivad sõnade ühtse päritolu alusel. Sõnapere keskmes on kõigile 

pereliikmetele ühine morfoloogiline element, tüvimorfeem, mida nimetatakse etümoniks. Selliseks 

ühiselemendiks on sageli verbi-, adjektiivi- või substantiivitüvi, mis on andnud keeles hulga tuletisi ja 

liitsõnu. Algtüvest tuletatud sõnad moodustavadki ühtse sõnapere. 

Järgnevalt on astmete kaupa esitatud sõna „asjaarmastajalikult“ kujunemistee: 

 
 arm 1. armu  S heasoovlikkus; armastus ?   arm 2.   

o [P_TUL]  

 arma=s A kallis; meeldiv, kena; lahke  

 arma|s=ta#ma  V armsaks pidama ; meeldivaks pidama, eelistama ; midagi meeleldi tegema  

 asja+arma|s|ta=ja  S [see, kes asja (mingit tegevust) armastab] kes tegeleb millegagi huvist asja vastu  

 asja¤arma|s|ta|ja=lik A  

 asja¤arma|s|ta|ja|liku=lt  D 

 asi S  

o [P_TUL]  

 asja+arma|s|ta=ja  S [see, kes asja (mingit tegevust) armastab] kes tegeleb millegagi huvist asja vastu  

 asja¤arma|s|ta|ja=lik A  

 asja¤arma|s|ta|ja|liku=lt  D 

 
Märkide tähendus: Näited: 

_ sõnavahe juttu_aja#ma 
 

+ liitmine, viimane aste isa+nimi 
 

¤ liitmine, varasem aste talu+pere¤naine 
 

- liitmine, eri aed-lepa¤lind, A-duur 
 

~ liitsõna osa aero~, ~gramm 
 

: prefikstuletus, viimane aste il:legaal|ne 
 

; prefikstuletus, varasem aste il;legaal, an;aeroob=ne 
 

= sufikstuletus, viimane aste helde=lt 
 

| sufikstuletus, varasem aste foto+valg|us|t|i, fenno¤ugri|st 
 

£ konversioon ande#ks+and£, reformi£#ma 
 

# vormitunnuse ees joo#ma, joo|t#ma 
 

, sidehääliku ees poti,s+sepp 
 

" häälikukattumine  liitumispiiril 

 
Sõnaliikide tähistused: 

ida|n"d 



 

A adjektiiv (omadussõna) 

S substantiiv (nimisõna) 

V verb (tegusõna) 

P pronoomen (asesõna) 

N numeraal (arvsõna)  

D adverb (määrsõna) 

I          interjektioon (hüüdsõna) 
J        konjunktsioon (sidesõna) 
K        adpositsioon (kaassõna) 

kena A 

el|u S 

jooksu=ta#ma V 

mina P 

saja=ndik N 

valu|sa=sti D 

aitäh I 

ega J 
hulga#s K 



 

 

 

Küsimused: 
1. Mitu sõnaperet selle sõna moodustumisel osalevad? 

 

 

2. Mis on nende sõnaperede tüvimorfeemid? 
 

 
3. Mis liiki sõnad on olnud tuletuse etümonideks ja mis liiki sõna on neist moodustunud 

viimases tuletusastmes? 
 
 
 
 

4. Missugused sõnavormid on lõppvariandi („asjaarmastajalikkus“) moodustamisel liidetud ja 

milliseid tuletusliiteid (sufikseid) kasutatud selle sõna tuletamisel? 

 

 

 

2011/2012. õppeaasta EMAKEELEOLÜMPIAAD 11. – 12. klass 
Piirkonnavoor   20. jaanuar 2012 

 
PUNKTID KOKKU 

Õpilase ees- ja perekonnanimi ................................................................................. 

Klass ............................................................................................................................ 

Kool ............................................................................................................................. 

Õpetaja ees- ja perekonnanimi ................................................................................. 

 
ÜLESANNE 1 
VANA KIRJAKEEL 12 punkti 

 
Vana kirjakeele elektroonilist tekstikogu e korpust koostades tuleb ühendada iga tekstis kasutatud 

sõna tänapäevase märksõnaga. Märksõnaks on muutuvatel sõnadel algvorm, s.t käändsõnadel ainsuse 

nimetava käände (nt laps) ja pöördsõnadel ma-tegevusnime vorm (nt tegema). Muutumatutel sõnadel 

tuleb leida tänapäeva eesti keelest sobiv vaste (nt küll) või selle puudumise korral kasutada tekstis 

esinevat sõnakuju (nt jooks ’kas juba’). Kui sõna on tänapäeva keeles tundmatu või kasutusel muus 

tähenduses, tuleb seletada ka sõna tähendust vanades tekstides (vt näites jooks). 

 
Nt lause Jooks loewad kokko? tekstisõnad märksõnastatakse nii: 

 
Märksõna Tähendus 

jooks ’kas juba’ 

lugema 

kokku 

 
Ülesanne. Loe järgmist 1732. aastal ilmunud dialoogi, märksõnasta poolpaksult trükitud sõnad 

ja seleta tärniga tähistatud sõnade tähendus t. 

 
P. Kennel on suur ramat? 

B. Neil kahhel. 



 

P. Mis ramat teistel on? 

B. Katekismusse ramat. 

P. Jooks loewad kokko? 

B. Ei weel mitte, werewad alles. 

P. Mis siis teie kaswatik teeb? 
B. Ta on weel Abd peäl, saab nähha, mis tast sünnib. 

P. Et andke aega, ehk öppib ka ikka. Millal ons ta hakkand? 

B. Nüüd sel talwel. 

P. Kül ta siis moistab jo pookstawerida*? 
B. Ei ka, temmal on sant pea. 



 

P. Mitmel korral on teie lapsed katekismusse ramato läbbi aianud*? [See ühend võta kokku 

üheks märksõnaks.] 

B. Ühhel ainuwal korral. 
 
 

 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Märksõna Tähendus 



ÜLESANNE 2  

SÜNTAKSIANALÜSAATOR 10 punkti 

Automaatne süntaksianalüsaator analüüsib lauseid ning määrab lauseliikmed: alus, öeldis, 

sihitis, määrus, öeldistäide, täiend. Järgnevalt on algelise süntaksianalüsaatori loomiseks 

esitatud rida tingimusi ja reegleid, mille põhjal lausetes eristatakse alust ja öeldist. REEGLID 

ALUS on 

- Iseseisev nimi- või asesõna 

- Nimetavas või osastavas käändes 

- Tavaline aluse kääne on nimetav 

- Alus võib osastavas käändes olla juhul, kui öeldisverbiks (öeldiseks olevaks 

tegusõnaks) on olema, tulema, leiduma, siginema. 

- Kui alus on osastavas käändes, on öeldisverb alati ainsuse 3. pöördes. 

- Alust ei ole lauses, kui öeldisverb on umbisikulises tegumoes 

- Alus ühildub öeldisega isikus ja arvus 

- Ühe öeldisega  ei saa seostuda mitut alust, välja arvatud juhul, kui need on ja-ga 

rinnastatud. 

SIHITIS on 

- Iseseisev nimi- või asesõna 

- Nimetavas, omastavas  või osastavas käändes 

- Sihitis võib nimetavas käändes olla vaid juhul, kui ta paikneb käsklauses, 

umbisikulises lauses,  kui ta esineb da-tegevusnime sihitisena või kui ta on sisult mitmuslik. 

- Sihitis ei ühildu öeldisega isikus ja arvus 

- Sihitis ei saa esineda lauses, mille öeldiseks on sihitu verb (nt olema, tulema, leiduma, 

siginema jne). 

- Sihitis on eitavas lauses alati osastavas käändes. 

- Ühe öeldisega  ei saa seostuda mitut sihitist, välja arvatud juhul, kui need on ja-ga 

rinnastatud. 

Ülesanne: 

A. Leia järgmiste lausete hulgast need laused, mille puhul aluse ja sihitise määramiseks ei ole 

antud reeglid piisavad või mis jäävad väljaspoole esitatud reegleid. Tõmba nende lausete 

järjekorranumbrile ring ümber. 

1. Lapsed riputasid kardinaid ukse ette. 

2. Riputasin kardinad ukse ette. 

3. Riputa kardinad ukse ette! 

4. Kardinad riputati ukse ette. 

5. Lapsed riputavad kardinad ukse ette. 

6. Ukse ees ei ole kardinaid. 

7. Kardinaid ei riputata ju ukse ette. 

8. Kardinaid riputavad ukse ette lapsed. 

9. Mul ei ole kardinaid. 

10. Lapsed riputagu kardinad ukse ette. 

 
B. Lisa reegel või reeglid, mis võimaldaksid olukorda lahendada. 



ÜLESANNE 3  

HULGAD: 6 punkti 

 
Keeleteaduse harus semantikas ehk tähendusõpetuses esitatakse väiteid sageli 

matemaatikast tuttavate hulgateoreetiliste sümbolite abil. Näiteks: 

 
{õun, apelsin, pirn} – kolmeliikmeline hulk, millesse kuuluvad õun, apelsin ja pirn õun ?  
{õun, apelsin, pirn} – õun kuulub hulka {õun, apelsin, pirn} 
Üks hulk A on teise hulga B osahulk, kui kõik hulga A elemendid sisalduvad ka hulgas B. 

Ja osahulgalist kuuluvust märgitakse - märgiga. 

{apelsin, õun} {õun, apelsin, pirn} 

Hulkade ühisosa märgib 

{õun, apelsin, pirn} {apelsin, õun} = {apelsin, õun} 

Otsusta, kas järgmised väited on tõesed või mitte. 

a. A = {nimisõna, tegusõna, kaassõna, liitsõna} ; B = {kõik sõnaliigid} A 

B 

b. A = {jalutama, jooksma, lonkima, sörkima, peatuma}; B = {kõik liikumist väljendavad 

tegusõnad} 

A B 

 
c. nägema ? {kõik tajumist väljendavad tegusõnad} 

 
d. A = {otsima, leidma, ostma, müüma};  B  = {müüma, leidma, tulema, minema} A  B 

= {müüma, minema} 



ÜLESANNE 4  

KEELEVEEBI PÄRING 16 punkti 

 
Keeleveebi otsimootoriga on võimalik otsida lisaks sõna põhivormile (lemmale) ka sõna morfoloogilise 

koostise põhjal. Allpool esitatud laused on saadud vastusena päringule, millega otsiti konstruktsiooni, 

mis koosneks ühest teatud  tegusõna (mis tahes vormis) ja teatud  kindlas vormis tegevusnime ühendist 

(tegevusnimed on tegusõna ma- ja da-vormid). Keeleveebi lisatud morfoloogilises informatsioonis on 

aga vigu, sest sõnade vormiline (morfoloogiline) info on saadud statistilise ühestamise põhjal ning 

inimene ei ole seda käsitsi üle kontrollinud. Allpool esitatud lausete hulgas on seega nii õiged kui 

vigased vastused esitatud päringule. 

Laused: 

1. See pidi rõhutama Laura hingeseisundit, tema ahastuse painavat stabiilsust. 

2. Järjekordne prilliäri peaks peatselt avatama ühes Rüütli galerii juba endises 

näituseruumis. 

3. Kolmanda mehitatud missiooni ajal peaks sooritatama ka väljumine avakosmosesse. 

4. Kui ma peaksin hakkama selliseid mõtteid mõlgutama, ei tuleks see politseile kasuks ja see 

poleks õiglane. 

5. Kui pärast kedagi peaks kohtupinki veetama, on tal vabandus varnast võtta. 

6. Kõik on jäänud samaks, aga mõnedele tundub,  nagu peaks nendega arvestatama. 

7. Ma pidin teda hirmutama, kuid mitte isiklikult ebameeldiv olema. 

8. Riigikogu kinnitas inimgeeniuuringute seaduse; valitsus asutas Geenivaramu ja andis 

projektile miljon krooni,  juba sel aastal peaks alustatama pilootprojektiga , mille raames kogutakse 

kokku kümne tuhande inimese geeniproovid. 

9. See tähendab, et ründajad peab hävitama. 

10. Siin pidi arutletama, kas ma olen vanatüdruk või seikleja. 

11. Tegelikult peaks seda tüdrukutele juba koolis rohkem õpetatama. 

 
Ülesanne: 

1. Palun jaga laused kahte rühma selle põhjal, kas tegemist on õige või vale päringuvastusega: 

 
A-rühm: vale: B-rühm: 

õige: 

2. Mis konstruktsiooni otsiti? 
 
 
 
 
3. Millega ei saanud morfoloogiaanalüsaator hakkama? 



ÜLESANNE 5  

TULETUSSUHTED 6 punkti 

 
Missuguste eesti keele sõnadega tuleks järgnevates ridades asendada X1...X6 selleks, et 

tähendussuhted kahel pool noolt olevate vastavate sõnade (nt ärkama – äratama; sulgema – sulguma 

jne) vahel püsiksid konstantsed kummaski reas. 
 
 
 

1. ärkama, kustuma x1, sündima, tõusma <--> äratama, x2, ehmatama, x3, tõstma 

2. sulgema, x4, liitma, x5 <--> sulguma, eralduma, x6, kattuma 
 

 
 
X1 - 

 
X2 - 

 
X3 - 

 
X4 - 

 
X5 - 

 
X6 - 



ÜLESANNE 6  

MASINTÕLGE 12 punkti 

 
Google Translatorit kasutades on vasakpoolses tulbas toodud laused saanud ingliskeelsed tõlked, 

mis on esitatud parempoolses tulbas suvalises järjekorras. 

 
Viin kõigepealt lapse lasteaeda. Today the spirit of the child home early. 

Viin lapse lasteaeda. I'm home early today, the child's spirit. 

Ma viin kõigepealt lapse lasteaeda. I'm taking the child's first nursery school. 

Täna viin lapse varem koju. Vienna first, the baby's nursery. 

Ma täna viin lapse varem koju. I'll take the child home early today. 

Ma viin täna  lapse varem koju. Vodka baby's nursery. 
 

Ülesanne: 

1. Ühenda eestikeelne lause tõlkega inglise keelde. 

2. Too välja kaks tingimust, mis peavad olema (nende näidete põhjal) täidetud, et Google 

Translator saaks aru, millal viin on tegusõna vorm. 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) 



ÜLESANNE 7  

LEKSIKAALSED SUHTED 9,5 punkti 
 
 

 
Sõnad on omavahel seotud erinevat tüüpi suhetega, näitena on toodud sõna auto. 

Vaata sõnu vastusevariantide tulbas ja kirjuta sarnaselt näitele kõik võimalikud sobivaimad suhted koos 

suhteid väljendava sõnaga. 
 

Vastusevariantide tulbas olevaid sõnu võib kasutada mitmes lahenduses. Pane 

tähele, et kolm sõna vastusevariantide tulbast jäävad kasutamata! 

 
AUTO (ülemmõiste on) MOOTORSÕIDUK 

(alammõiste on) VEOAUTO (kaasneb 

tegija) AUTOJUHT 

(kaasneb tegevus) SÕITMA 

(osa on) ROOL 

(samatähenduslik 

on) MASIN 

 
TELEFON 

 
 
 

Vastusevariandid: 

VOKK KUULAR 

NUTITELEFON SÖÖMINE 

VIIUL KEELPILL KEEL 

APARAAT KÄEPIDE 

KOKK MUUSIKARIIST 

HELISTAJA PRAADIMA 

KÕNEKAART ALTVIIUL 

VIIULDAJA VASTAMA 

INIMENE KÖÖGINÕU TŠELLO 

MOBIIL ISIK 

POTT 
 
 
 
 

ARVUTI 
 

 
 
 
 
 
 
 

PANN 



ÜLESANNE 7 

 

ÜLESANNE 8 
KEELEAJALUGU 12 punkti 

 
Aegade jooksul on eesti keeles mõnede tuletiste tüves toimunud muutusi, nii et kõneleja neid sõnu 

tavaliselt enam ei seosta tuletusele aluseks olnud tüvega. Siiski proovige leida järgmiste sõnade 

aluseks olnud lihttüved: 

 
aasta - 

avitama - 

päike - 

väga - 

päitsed - 

vedel - 

näima - 

kahtlema 

- luituma 

- puru - 

põline - 

söakas - 

 

2011/2012. õppeaasta EMAKEELEOLÜMPIAAD 7. – 8. klass 
 

Piirkonnavoor   20. jaanuar 2012 
 
 
 

VASTUSED HINDAMISEKS 
 
ÜLESANNE 1 HOMONÜÜMID 

Lahendus 
 

Iga õige lause eest saab ühe punkti. Kokku 10 punkti. 
 
 
 
ÜLESANNE 2 INTERNETISUHTLUS 

Lahendus 
 

Interneti suhtluskeelele omaseid jooni: 

Sõnu lühendatakse, jättes osa häälikuid (sagedamini täishäälikuid) kirjutamata. 

Näiteks: 

võimalikke näiteid: tere > tre; kuule >kle; mõtlesin > mõtsin; võib-olla > vbla 

Sõnade kirjapilt on sageli muudetud häälduspärasemaks. 

Näiteks: 

võimalikke näiteid: mai tia; mõtsin; kinnu 
 
 



ÜLESANNE 7 

 

3. Too välja veel viis internetisuhtluses kasutatavale keelele omast tunnust, mis näitetekstis 

avalduvad. Illustreeri ka neid tekstist leitud näidetega. 
 

Võimalikke vastuseid: 
 

• Kirjavahemärkide reeglitest ei peeta rangelt kinni (nt tahtsin küsida_mis sa õhtul 

teed; ma nime ei mäleta_aga treiler tundus suht scary; lausete lõpus puuduvad punktid) 
 

 Täheühendi „ks“ asemel kasutatakse tähte „x“. (nt võix; igax juhux) 
 

 Suure ja väikese algustähe reegleid eiratakse. (nt pets; tann; ekraan) 
 

 Kasutatakse slängisõnu. (nt õudukas; kaups) 
 

 Lausest jäetakse sageli tegusõna välja. (nt ma siis [lähen] koeraga välja praegu) 
 

 Kasutatakse inglisekeelseid väljendeid. (nt scary) 
 

 Emotsioone väljendatakse emotikonide abil. (nt tre :) ; loogish ju :D) 
 

 Enamasti kirjutatakse lühikesti lihtlauseid. (nt mai tia / mis siis?) 
 

 Sageli kasutatakse mõttepunkte (nt mõtsin äkki kinnu minna...; jap...; mhmh...) 
 

 jne 
 

Selgituseks. Mõni sõna sobib mitme tunnuse näiteks, nt 'a' 'aga' asemel võib olla nii lühendatud 

sõna kui ka häälduspäraselt kirjutatud sõna. 

 
Punktid 

1) Interneti suhtluskeelele omaseid jooni: iga õige näite eest 0,5 punkti, kokku 3 punkti 

2) Internetisuhtluses kasutatavale keelele omased tunnused: iga õige tunnuse + näidete 

komplekti eest 2 punkti, kokku 10 punkti 



ÜLESANNE 7 

 

3) Korrektses kirjakeeles dialoogi eest maksimaalselt 3 punkti, iga kirjakeele normi vastase 

eksimuse eest võetakse 0,5 punkti maha. 
 

KOKKU 16 punkti 
 
 
 
ÜLESANNE 3 PÜSIÜHENDITE MUSTRID 

Lahendus: 
 

Võimalikud on paljud eri lahendused. Mõned näited: 

NIMISÕNA + OMADUSSÕNA + TEGUSÕNA: harja punaseks ajama 

OMADUSSÕNA + SIDESÕNA + NIMISÕNA: selge nagu seebivesi 

NIMISÕNA + SIDESÕNA + NIMISÕNA + TEGUSÕNA: kulli ja kirja viskama 

NIMISÕNA + SIDESÕNA + NIMISÕNA + KAASSÕNA: haamri ja alasi vahel 

 
Punktid: iga õige näite eest 0,5 punkt, iga uue mustri eest 1 punkt; seega iga uue mustri + 

näidete komplekti eest 2 punkti 

KOKKU 8 punkti 

 
ÜLESANNE 4 Fraasi tähenduse tuvastamine korpuse näitelausete põhjal 

Lahendus 
 

Otsene tähendus: 2, 4, 7, 10 
 

Ülekantud tähendus 'ei tähenda midagi, ei oma mingit kaalu, pole oluline või mõjuv': 3, 5, 6, 8, 9, 

11 
 

Pikema fraasi osa 'ei maksa midagi teha’ = ’parem seda mitte teha': 1,12 
 

Punktid: iga õigesse gruppi paigutatud lause eest 1 punkt; õige ülekantud tähenduse eest 2 punkti ja 

pikema fraasi tähenduse eest 2 punkti. 
 

KOKKU 16 punkti 
 

 
ÜLESANNE 5 LAADIVAHELDUS 

Lahendus: 
 

Laadivahelduseta sõna (hõive) ülesleidmise eest üks punkt. 

Sõnatähenduste leidmine võiks siin anda teatud ettekujutuse õpilase arusaamadest sõnamoodustuse 

põhitõdede kohta (nt kas saab aru, millisest sõnast on tuletatud viive ja mida see järelikult tähistada 

võiks). 

Iga õigesti (ÕSiga võrreldavalt, st seletus vastab üldjoontes ÕSis esitatud tähendusele; nt sõna iive 

tähendus ÕSis on ’juurdekasv, iibamine’ ent õigeks võiks lugeda ka õpilase poolt antud tähenduse 
 

’suurenemine’) seletatud sõna eest üks punkt. 

KOKKU: 11 punkti 

 
ÜLESANNE 6 LEKSIKAALSED SUHTED 

Lahendus: 

Üle peaksid jääma sõnad: MUUSIKARIIST, SÖÖMA, KÕNEKAART 

Õiged vastused: 

TELEFON (ülemmõiste on) 

APARAAT 

(alammõiste on) 

NUTITELEFON 



ÜLESANNE 7 

 

(kaasneb tegija) 

HELISTAJA 

(kaasneb tegevus) VASTAMA (osa 

on) 

KUULAR 

VIIUL (ülemmõiste on) KEELPILL 

(alammõiste on) ALTVIIUL 

(kaasneb tegija) VIIULDAJA 

(kaasneb tegevus) VIIULDAMA 

(osa on) KEEL 

PANN (ülemmõiste on) KÖÖGINÕU 

(alammõiste on) PRAEPANN (kaasneb 

tegija) KOKK 

(kaasneb tegevus) PRAADIMA 

(osa on) KÄEPIDE 

MUUSIKARIIST võib olla VIIULI ülemmõisteks, kuid täpsem oleks märkida siiski KEELPILL 

(saab 50% õigest vastusest, st 0,25 punkti) 

SÖÖMA on vaid väga kaudselt kaasnev tegevus sõnaga PANN, selle eest punkti ei saa. 

KÕNEKAART on sõnaga TELEFON küll mingil moel seotud, kuid mitte ühegi ette antud suhtega, 

selle eest punkti ei saa. 

 
Punktid: iga õige vastus, st õige sõna õiges kohas annab 0,5 punkti. 

Kokkut 7,5 punkti. 

 
ÜLESANNE 7 MÕISTATUS 

Lahendus: 
 

optimaalne 

klientuur 

psüühiline 

prominent 

perspektiiv 

stabiilsus 

tsentraalne 

dissertatsioon 

propaganda 

 
Punktid: iga õige sõna annab ühe punkti, kokku 9 punkti. 

 

2011/2012. õppeaasta EMAKEELEOLÜMPIAAD 9.-10. klass 
Piirkonnavoor   20. jaanuar 2012 VASTUSED 

HINDAMISEKS 

ÜLESANNE 1 GRAMMATISEERUMINE 
Lahendus . 
Peale kooli pidin pargis sõbraga kohtuma. Ta juba ootas mind suure puu juures oleval pingil. 

Istusin tema kõrvale. Alles siis märkasin, et minu kannul oli parki tulnud väike must koeranähvits, 

kes vahtis ainiti üles. Tõstsime ka oma pilgud ning nägime, et puu otsas oli kassipoeg, kes meie 

meelest oli hädas. Paari minuti jooksul mõtlesime, mida teha.  Hoolimata sellest et ettevõtmine oli 

ohtlik, ronisin puu otsa kassikest aitama. Niipea, kui olin kiisu kätte saanud, langesid esimesed piisad. 

Jäime vihma kätte ning jooksime koju. 
 
 

peale – sõnast pea 

juures – sõnast juur 
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kõrvale – sõnast kõrv 

kannul – sõnast kand 

otsas – sõnast ots 

meelest – sõnast meel 

jooksul – sõnast jooks 

hoolimata (sellest et) – sõnast hoolima 
 

otsa – sõnast ots 
 

kätte – sõnast käsi 
 

 
 
Punktid: iga õige grammatiseerunud sõnavormi leidmise eest üks punkt ja õige lähtevormi 

äratundmise eest 0,25 punkti. 

Liiaselt pakutud grammatiseeruva vormi eest punkte maha ei võeta. 

Maksimum 12,5 punkt 

 
ÜLESANNE 2 HULGAD 

Lahendus: a. vale; b. vale; c. õige 
 
Punktid: iga õige va stus 1,5 punkti, maksimaalselt 4,5 punkti 

 
 
ÜLESANNE 3 VANA KIRJAKE EL 

Lahendus: 
 

Ülesanne kontrollib keeletaju (sõnaliikide erinevus, nimetamisloogika), mitte vana kirjakeele 

sõnavara tundmist. 
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TELEFON (ülemmõiste on) 

(alammõiste on) 

(kaasneb tegija) 

(kaasneb tegevus) 

(osa on) 

(samatähenduslik on) 

APARAAT 

NUTITELEFON 

HELISTAJA 

VASTAMA 

KUULAR 

MOBIIL 

 

VIIUL 
 

(ülemmõiste on) 

(alammõiste on) 

(kaasneb tegija) 

(osa on) 

 

KEELPILL 

ALTVIIUL, TŠELLO 

VIIULDAJA 

KEEL 

 

PANN 
 

(ülemmõiste on) 

(alammõiste on) 

(kaasneb tegija) 

(kaasneb tegevus) 

(osa on) 

 

KÖÖGINÕU 

VOKK 

KOKK 

PRAADIMA 

KÄEPIDE 

 

INIMENE 
 

(alammõiste on) 

(samatähenduslik on) 

(kaasneb tegevus) 

 

KOKK, VIIULDAJA, HELISTAJA 

ISIK 

SÖÖMINE, PRAADIMA 

 

1. leema 3...sidrun 

2. liigvägi 9...narr 

3. Saksamaa õun 8...maailm 

4. pantsersärk 10...palavik 

5. kõhnret 4...raudrüü 

6. taimema 1...võima 

7. täitus 2...vägivald 

8. ilmatallus 5...kurat 

9. kekk 7...küllus 

10. külmtõbi 6...istutama 

 
Punktid: 

Ülesanne annab 10 punkti, iga õige seose leidmise eest 1 punkt. 

 
ÜLESANNE 4 LEKSIKAALSED SUHTED 

Lahendus 

Üle peaksid jääma sõnad: MUUSIKARIIST, POTT, KÕNEKAART 

Õiged vastused: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARVUTI (ülemmõiste on) APARAAT 
 
 
 

MUUSIKARIIST võib olla VIIULI ülemmõisteks, kuid täpsem oleks märkida siiski KEELPILL (50% 

õigest vastusest) 

SÖÖMINE on vaid väga kaudselt kaasnev tegevus sõnaga PANN, selle eest punkti ei saa 
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KÕNEKAART on sõnaga TELEFON küll mingil moel seotud, kuid mitte ühegi ette antud suhtega, selle eest 

punkti ei saa 

Hilisem lisandus: 

INIMENE kaasnev tegevus võib olla ka VASTAMA INIMENE osa 

võib olla ka KEEL 

ARVUTI osa võib olla ka KUULAR 

Punktid: iga õige allmõiste (rida) annab 0,5 punkti KOKKU 9,5 

punkti 

 
ÜLESANNE 5 VORMIHOMONÜÜMIA 

Lahendus 

Õpilase koostatud laused peavad sisaldama järgmisi muutevorme: märgi – 

1) ainsuse omastav kääne sõnast 'märk', 

2) mitmuse osastav kääne sõnast 'märg' 

3) käskiva kõneviisi ainsuse 2. pööre sõnast 'märkima' 

4) kindla kõneviisi oleviku eitav vorm sõnast 'märkima' (ei märgi) 

 
märgid – 

1) mitmuse nimetav kääne sõnast 'märk' 

2) kindla kõneviisi ainsuse 2. pööre sõnast 'märkima' 

 
ripuvad – 

1) kindla kõneviisi oleviku mitmuse 1. pööre sõnast 'rippuma' 

 
rippuvad – 

1) v-kesksõna mitmuse nimetav kääne sõnast 'rippuma' 

 
rippuvat – 

1) kaudse kõneviisi olevikuvorm sõnast 'rippuma', 

2) v-kesksõna ainsuse osastav kääne sõnast 'rippuma' 

 
Punktid: iga õige vastus annab ühe punkti, kokku 10 punkti 

 
ÜLESANNE 6 TULETUSSUHTED 

Lahendus: x1- ehmuma, x2 – kustutama, x3 – sünnitama, x4 – eraldama, x5 – katma, x6 - 

liituma 

Punkte: iga õige vastus annab ühe punkti, kokku 6 punkti 

 
ÜLESANNE 7 MASINTÕLGE 

Lahendus: 
1: 

Viin kõigepealt lapse lasteaeda. - Vienna first, the baby's nursery. 

Viin lapse lasteaeda. - Vodka baby's nursery. 

Ma viin kõigepealt lapse lasteaeda. -  I'm taking the child's first nursery school. Täna viin 

lapse varem koju. - Today the spirit of the child home early. 

Ma täna viin lapse varem koju. -  I'm home early today, the child's spirit. Ma viin 

täna  lapse varem koju. - I'll take the child home early today. 

 
2. 1) Alus (ma) peab olema lauses eksplitsiitselt (s.t sõnaga) väljendatud, ainult pöördelõpust 
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ei piisa. 

2) Alus ja öeldis peavad paiknema vahetult üksteise kõrval (Ma viin…) 

 
Punktid: 

Iga õige tõlkevaste: 1 punkt Iga 

õige tingimus: 3 punkti 

KOKKU 12 punkti 

 
ÜLESANNE 8 SÕNAPERED 

Lahendus 
1. Mitu sõnaperet selle sõna moodustumisel osalevad? 

 

(kaks sõnaperet) 
 

2. Mis on nende sõnaperede tüvimorfeemid? 
 

(arm ja asi) 

3. Mis liiki sõnad on olnud tuletuse etümonideks ja mis liiki sõna on neist moodustunud 

viimases tuletusastmes? 
 

 

(etümonid: arm on nimisõna, asi on nimisõna; lõpptuletis: asjaarmastajalikult on määrsõna) 
 

4. Missugused sõnavormid on lõppvariandi („asjaarmastajalikkus“) moodustamisel liidetud ja 

milliseid sufikseid kasutatud selle sõna tuletamisel? 
 

 

(liidetud on sõnavormid „asja“ ja „armastaja“; tuletamisel on kasutatud sufikseid -s, -ta, -ja, 

-liku ning -lt) 

 
Punktid: 1. küsimuse vastus: 1p; 2. küsimuse vastus: 1p, 3. küsimuse vastus 1,5p (3x0,5), 4. 

küsimuse vastus 2,5 p (5x0,5) 

4. küsimuse puhul antakse punkte ainult sufiksite eest. Kuna ülesande tekstis oli kasutatud 

sõna asjaarmastajalikult, aga 4. küsimuses sõna asjaarmastajalikkus, tuleks õigeks lugeda 
ka sufiks –s. 
KOKKU 6 punkti 

 

2011/2012. õppeaasta EMAKEELEOLÜMPIAAD 11. – 12. klass 
Piirkonnavoor   20. jaanuar 2012 VASTUSED 

HINDAMISEKS 

ÜLESANNE 1 VANA KIRAKEEL 
Lahendus 

Märksõna Tähendus 

1) kes 

2) kaks 

3) veerima 

4) kasvandik 

5) peal 

6) hakkama 

7) pookstaveerima veerima 

8) sant 

9) läbi ajama läbi lugema 

10) ainus (ainumas) 
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Punktid: Ülesanne annab 12 punkti – 1 punkt iga õigesti märksõnastatud tekstisõna eest ja 1 punkt 

iga õige tähendusseletuse eest. 

 
ÜLESANNE 2 SÜNTAKSIANALÜSAATOR 

Lahendus : 
5. ja 10. lauses on kaks nimetavas käändes nimisõna lapsed ja kardinad, mille puhul ei ole antud 

reegleid arvestades võimalik otsustada, kumb on alus, kumb sihitis. 

Lause 2 jääb väljaspoole reegleid, sest selles ei ole alust, aga see ei ole ka umbisikuline lause. 

 
Lisada tuleks sõnajärje reegel: kui lauses on kaks nimisõna, mis vormi ja ühildumise põhjal ei eristu, st 

olemasolevate reeglite põhjal ei saa otsustada, kumb on kumb, on alus lauses enne sihitist, st esimene 

nimisõna analüüsida aluseks ja teine sihitiseks. (Lause Kardinad riputagu lapsed ukse ette on ilmselt 

enamikule väga veider või lausa vastuvõetamatu.) 

 
Punktid: 

Iga reeglitega mitteanalüüsitava lause leidmine: 2 p 

Õige reegli eest 4 p 

Kokku 10 punkti 

 
ÜLESANNE 3 HULGAD 

Lahendus: 
a. vale; b. vale; c. õige; d. vale 

Punktid: iga õige vastus 1,5 punkti, maksimaalselt 6 punkti 

 
ÜLESANNE 4 KEELEVEEBI PÄRING 

Lahendus 1. 

A: 1, 4, 7, 9 

B: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 

 
2: Otsiti konstruktsiooni, mis koosneb tegusõnast pidama ja ma-tegevusnime umbisikulise 
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TELEFON (ülemmõiste on) APARAAT 

 (alammõiste on) NUTITELEFON 

 (kaasneb tegija) HELISTAJA 

 

tegumoe vormist (nt peaks avatama jne). Kui õpilane tunneb terminoloogiat, st kirjeldab otsitavat 

vormi kui ma-tegevusnime umbisikulise tegumoe vormi, saab ta 3 punkti, kuid vastuse õigeks 

lugemiseks piisab, kui õpilane kirjeldab konstruktsiooni kui ühendit, mis koosneb tegusõna pidama 

vormist ja teise tegusõna tama-vormist, sellise vastuse eest saab 2 punkti. 

 
3: Morfoloogiaanalüsaator on ekslikult määranud ma-tegevusnime isikulise tegumoe vormid rõhutama, 

mõlgutama, hirmutama tegusõnade rõhuma, mõlkuma ja hirmuma ma-tegevusnime umbisikulise 

tegumoe vormideks. Terminoloogiliselt korrektse vastuse eest 2 punkti, kuid piisab, kui on aru saadud, 

et nendes sõnades on morfoloogiaanalüsaator „näinud“ tama-vormi ma-vormi asemel, sellise vastuse 

eest 1 punkt. 

 
Punktid: 

1 Iga õigesti liigitatud näitelause eest 1p, kokku 11 p 

2 Päritava konstruktsiooni tuvastamise eest maksimaalselt 3 p 3 

õige põhjuse tuvastamise eest maksimaalselt2 p 

Kokku 16 p 

 
ÜLESANNE 5 TULETUSSUHTED 

Lahendus: x1- ehmuma, x2 – kustutama, x3 – sünnitama, x4 – eraldama, x5 – katma, x6 - liituma 

Punkte: iga õige vastus annab ühe punkti. Kokku 6 

punkti 

 
ÜLESANNE 6 MASINTÕLGE 

Lahendus: 
1: 

Viin kõigepealt lapse lasteaeda. - Vienna first, the baby's nursery. 

Viin lapse lasteaeda. - Vodka baby's nursery. 

Ma viin kõigepealt lapse lasteaeda. -  I'm taking the child's first nursery school. Täna 

viin lapse varem koju. - Today the spirit of the child home early. 

Ma täna viin lapse varem koju. -  I'm home early today, the child's spirit. Ma viin 

täna  lapse varem koju. - I'll take the child home early today. 

 
2. 1) Alus (ma) peab olema lauses eksplitsiitselt (s.t sõnaga) väljendatud, ainult pöördelõpust ei piisa. 

2) Alus ja öeldis peavad paiknema vahetult üksteise kõrval (Ma viin…) 

 
Punktid: 

Iga õige tõlkevaste: 1 punkt Iga 

õige tingimus: 3 punkti 

KOKKU 12 punkti 

 
ÜLESANNE 7 LEKSIKAALSED SUHTED 

Lahendus 

Üle peaksid jääma sõnad: MUUSIKARIIST, POTT, KÕNEKAART Õiged 

vastused: 
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 (kaasneb tegevus) 

(osa on) 

(samatähenduslik on) 

VASTAMA 

KUULAR 

MOBIIL 

 

VIIUL 
 

(ülemmõiste on) 

(alammõiste on) 

(kaasneb tegija) 

(osa on) 

 

KEELPILL 

ALTVIIUL, TŠELLO 

VIIULDAJA 

KEEL 

 

PANN 
 

(ülemmõiste on) 

(alammõiste on) 

(kaasneb tegija) 

(kaasneb tegevus) 

(osa on) 

 

KÖÖGINÕU 

VOKK 

KOKK 

PRAADIMA 

KÄEPIDE 

 

INIMENE 
 

(alammõiste on) 

(samatähenduslik on) 

(kaasneb tegevus) 

 

KOKK, VIIULDAJA, HELISTAJA 

ISIK 

SÖÖMINE, PRAADIMA 

 
 

ARVUTI (ülemmõiste on) APARAAT 
 
 
 

MUUSIKARIIST võib olla VIIULI ülemmõisteks, kuid täpsem oleks märkida siiski KEELPILL (nt 50% 

õigest vastusest). 

SÖÖMINE on vaid väga kaudselt kaasnev tegevus sõnaga PANN, selle eest punkti ei saa. KÕNEKAART 

on sõnaga TELEFON küll mingil moel seotud, kuid mitte ühegi ette antud suhtega, selle eest punkti ei saa. 

Punktid: iga õige allmõiste (rida) annab 0,5 punkti Hilisem 

lisandus: 

INIMENE kaasnev tegevus võib olla ka VASTAMA 

INIMENE osa võib olla ka KEEL 

ARVUTI osa võib olla ka KUULAR 

KOKKU 9,5 punkti 
 
 
 
ÜLESANNE 8 KEELEAJALUGU 

aasta - aeg 

avitama - abi 

päike - päev väga 

- vägi päitsed - 

pea vedel - vesi 

näima - nägema 

kahtlema - kaks 

luituma - luu puru 

- purema põline - 

põlv 



 

söakas – süda 

 
iga õige vastuse eest saab ühe punkti, kokku 12 punkti 

 

 


