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KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  1 VASTAJA NR:
15 min / 15 punkti PUNKTE:  

 
Leia tähtristsõnast nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt peidetud ulmekirjanduse 
žanrinimetusi (kokku 16, neist 14 on liitsõnad või sõnaühendid).  
 
1.Tõmba igale leitud mõistele ovaalne ring ümber (8 p). 
 
R A E X K Ü B E R P U N K I K E L P A E Ü M V R 
V K E R D Q I O U L K K I Ä N N H E J K O K Y R 
S M S A N O E L T E K I K J A Q I L A X Ž A E O 
M A A G I L I N E R E A L I S M R Ö F Q Ö N V C 
A I N T S U K E N A R R I K P L M K A V Z G S S 
S A J T S E X F H K B I Ü Ä E V U F N O Ö E H G 
S E D K F T G Y H U A G K O K P K A T F A L S T 
A S E Õ T I M E U L M E Ö Ä O O I N A H D A V B 
L S V R R D F U S O L O N D S L R T A L L S G A 
T M N G A Z C R T E A K A O M P J A S X Ž F P O 
E L A F Õ L K U S P A N T L O K A A I Ü Ž A E A 
R O I A A S L I B E D I R N S K N S A A I N R P 
N O S N K E M Ü Ü T S Ö A J E S D I V L S T S L 
A D K T R O M P A L L N T K O Ü U A Ä A I A O N 
T U I A J A S U N D R K O Ü O J S K R A K S V N 
I E R A A U T O O P I A I H P O N I S C R T A L 
I U J S A S L Õ N G U S V O E E R R S S T I M L 
V Ü A I E L J A S R Ü Ü B E R K A J U L T K P A 
A T E A D U S L I K F A N T A S T I K A C A I I 
J O D L A S K R U U K S N B H X A N Z Ž M I I L 
A S U L T U I I H G V L Ö Ä P O I D L H S C R B 
L Ä T M U I N A S J U T T I I N K U R L E N I E 
U E L L I K A M Ä Ä R O J A N S I M M L E T J K 
G S O K B O L N D R K S Ü L J A S K A A R E U Ä 
U L I O U T K L I R L Õ U D U S R O M A A N T L 
S A R T O N D I J U T T A K L K I U K H T K T I 
 
 

2. Nimeta kolm tunnust, mis on iseloomulikud (3 p). 
 

a) õudusulmele (õudusfantastikale) 
 
 
 
b) teadusulmele (teaduslikule fantastikale) 

 
 
 
3. Nimeta kaks õudus- ja kaks teadusulme autorit ning mõni nende teos (4 p). 
 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  2 VASTAJA NR:
35 min / 18 punkti PUNKTE:  

 
Loe läbi järgmised tekstikatkendid ja vasta küsimustele.  
 
Margus Tamm, „Lapsepõlv Loksal“ 
(jutukogust „Unesnõiduja“, 2011) 
 

 

Kristiina Ehin, „Esimene koolipäev“ 
(rmt-st „Paleontoloogi päevaraamat“, 
2013) 

 
 Margus Tamm      Kristiina Ehin 
 

1. Kus ja millal toimub nende lapsepõlvelugude tegevus? (2 p) 

2. Võrdle neid kahte lapsepõlvemälestust. Leia kaks sarnasust ja kaks erinevust. (2 p) 

3. Milliseid õpetussõnu (tarkusi) on need lapsed enne kooli kodust või lasteaiast kaasa 

saanud? (2 p) 

4. Millised on nende laste hirmud? Mis neile aga turvatunnet pakub? (2 p) 

5. Kes on nendele lastele eeskujuks või iidoliks? (2 p) 

6. Millise ettekujutuse saab lugeja nõukogudeaegsest koolist või lasteaiast? (2 p) 

7. Milliseid nõukogude aja lapsepõlvele iseloomulikke märke on nendes katkendites 

mainitud? (2 p) 

8. Millisena mäletad oma esimest koolipäeva? Koosta kuni 100-sõnaline mälestuspilt. (4 p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

lisaleht järgneb 



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  2 VASTAJA NR:
35 min / 18 punkti PUNKTE:  

 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  3 VASTAJA NR:
20 min / 10 punkti PUNKTE:  

 
Loe Contra luuletust ja vasta 
tõlgendusküsimustele. 
 

 
Contra „Väike eesti räim”    Contra 

 
olen väike eesti räim  
pisi-pisitillu 
54 korda käin  
ühte räimekilo 
 
olen väike eesti räim  
kurjis euronõudeis  
alamõõduline näin  
olgu terve nõutäis 

 

kuigi olen väike räim 
täidan eesti paadid  
enda pärast pole shame  
kuulge eurotaadid 
 
kas te’i tea et väike räim  
suudab nii palju kanda  
ja endast teistele anda 
laulu teel

1. Sõnasta luuletuse sõnum. (2 p) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Miks on luuletaja Sinu arvates valinud räime? (2 p) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Millist rolli mängib laul (laulmine) eestlase identiteedis ehk eneseteadvuses? (2 p) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Millised on Sinu meelest Eesti väiksuse miinus- ja plusspooled? (4 p) 
 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  4 VASTAJA NR:
30 min / 16 punkti PUNKTE:  

 
Loe Mehis Heinsaare novelli „Mees, kes ei teinud mitte midagi“ (kogumikust „Unistuste 
tappev kasvamine“, 2016). Vasta järgmistele küsimustele. 
 
1. Kirjelda Kärstna külasse elama asunud mehe 

eluviisi. (2 p) 
2. Kuidas võõra mehe eluviis muudab külarahva a) 

enesetunnet ja b) käitumist? (2 p) 
3. Miks tahavad külaelanikud mehest lahti saada? 

Mis neid tegelikult häirib? (2 p) 
4. Milline risk või oht võib külavanema sõnul 

kaasneda, kui mees külast minema ajada? (2 p) 
5. Mis tegi külaelanikud õnnelikuks? Mis teeb Sind 

õnnelikuks? (3 p) 
6. Milliste võtetega loob Heinsaar salapärase 

õhkkonna? Mida pakub salapära kirjandusele? 
(3 p) 

7. Loe Andrus Kasemaa luuletust „Lauda taga“. 
Milliseid motiivid haakuvad siin Heinsaare 
novelliga? (2 p) 

 

 
Mehis Heinsaar 

 
Mulle meeldib vedeleda 
igal pool 
Kui ma enam ei viitsi käia 
viskan ma pikali 
sinna kuhu juhtub 
Vedeleda on mõnus 

 
Minu armas isa tahab, et läheksin tööle 
aga ma ei viitsi eriti 
Mulle ei meeldi tööl käia 
Töö on ehtne Jumala needus 
Mulle meeldib vedeleda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lisaleht järgneb 



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  4 VASTAJA NR:
30 min / 16 punkti PUNKTE:  

 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  5 VASTAJA NR:
25 min / 14 punkti PUNKTE:  

 
Loe läbi Mann Loperi imeulmejutt „Meister ja õpipoiss“ ning vasta küsimustele. 
 
1. Milliste võtetega loob autor imeulmelise 
miljöö (olustiku)? Mis on selles maailmas 
imepärane? (3 p) 

 
           Mann Loper 
 
 
 
 
 
2. Iseloomusta imeulmejutu kolme peategelast. Milles seisneb nende erilisus? Millised on 
nende võimed ja oskused? (6 p) 
 

meister Yuruki õpipoiss Kishine hunt Tha 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
3. Tekstis kõneldakse kangelaseks olemisest ja kangelaslikkusest. Milles seisneb meistri 
ja tema õpipoisi kangelaslikkus? (2 p) 
 
 
 
 
 
4. Millise õppetunni sai õpipoiss Kishine mägedes? (2 p) 
 
 
 
 
5. Mis tähendus on tekstis kald- ehk kursiivkirjal? (1 p) 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  6 VASTAJA NR:
25 min / 12 punkti PUNKTE:  

 
Loe läbi Jüri Kolgi luuletus ja vasta küsimustele. 
 
 
paar tähelepanekut südameteemadel 
 
kel süda saapasääres 
sel king pitsitab 
 
kel süda õiges kohas 
sel kops üle maksa 
 
kel süda kurgus 
sel vere maitse suus 
 
kel südame asemel kivi 
visaku esimene kivi 
 
kel süda täis 
sel pea tühi 
 

 
 

 
 
       Jüri Kolk („Igapidi üks õnn ja rõõm”, 2016) 

  
1. Kirjuta luuletusest välja kõik kõnekäänud ja muidu tuntud ütlused. Seleta oma 
sõnadega, mida need väljendid tähendavad. (5 p) 
 
2. Kuidas võiks tõlgendada luuletuse pealkirja? Miks on Sinu arvates paljudes kõne-
käändudes kasutatud inimese kehaosade (süda, kops, pea, jalg jt) nimetusi? (3 p) 
 
3. Kirjuta luuletus ümber ilma kõnekäändude ja tuntud ütlusteta, kasutades oma sõnu. (4 
p) 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (7.-8. klass) 
 

ÜLESANNE  7 VASTAJA NR:
30 min / 18 punkti PUNKTE:  

 
Vali järgmise ülesande täitmiseks üks eesti või maailma noortekirjanduse teos, mida oled 
lugenud. 

Nimeta teose autor ja pealkiri:  

___________________________________________________________________________ 

1. KIRJELDA. Kirjelda enda valitud teose peategelast. Milline on tema välimus? Kes ta on oma 
päritolult, milline on tema minevik? Millest ta mõtleb ja mida tunneb? Milline on tema enese-
hinnang? (3 p) 

 
 
 
 

 
 

2. VÕRDLE. Võrdle teose peategelast mõne teise tegelasega. Mille poolest nad sarnanevad või 
erinevad? Kas tänapäeva koolis kohtab temasarnaseid noori? (3 p) 

 
 

 
 
 
 
 

3. LEIA SEOSEID. Kuidas peategelane suhtub teistesse tegelastesse? Kuidas suhtuvad temasse 
teised tegelased? Mida saab tema kohta järeldada tema tutvusringkonna põhjal? (3 p) 

 
 
 
 

 
 

 
4. ANALÜÜSI. Millised on peategelase tõekspidamised ja väärtushoiakud? Milliste märksõnadega 
võib iseloomustada tema käitumist? Kuidas suhtub tegelane ümbritsevasse maailma? Too teosest 
näiteid. (3 p) 

 
 
 
 

 
 

 
5. RAKENDA. Kui saaksid olla keegi raamatu tegelastest, siis kes Sa oleksid? Põhjenda. Mille üle 
see raamat Sind mõtlema pani? (3 p) 

 
 
 

 
 

 
6. ESITA OMA SEISUKOHT. Milline on Sinu arvates teose sõnum? Millise hinnangu annad 
raamatule? Põhjenda oma seisukohta. (3 p) 
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KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (9.-10. klass) 
 

ÜLESANNE  1 VASTAJA NR:
25 min / 21 punkti PUNKTE:  

 
Loe läbi järgmised tekstikatkendid ja otsusta, milliste ulmekirjanduse alamžanritega 
on tegemist. Vali järgmiste alamžanrite hulgast: alternatiivajalugu, küberpunk, tondijutt, 
ajafantaasia, utoopia, kosmoseooper, kooljajutt, kangelasfantastika, teadusmuinasjutt, vampiirijutt. 
Leia tekstikatkenditest konkreetsed tunnusjooned (sõnad, kujundid või motiivid), 
mis Sinu arvates žanrikuuluvuse määravad. 
 
I. „See oli see kõige koledam tont, kes metsades üldse kunagi elanud. Kõik on kuulnud midagi 
tontidest ja igaüks teab, milliseid hirmsaid tonte on olemas, aga see tont, kellest praegu juttu tuleb, oli 
juba niivõrd kole, et koledamat enam olla ei või. Ta nimigi oli hirmus, aga ka natuke naljakas – 
Jutsivurr. see nimi sai talle sellest, et ta noorest pääst selle sõnaga hunte narritas. Hundid pidasid seda 
sõimusõnaks ja olid tondi pääle kangesti vihased. Ometigi ei saanud nad Jutsivurrile midagi teha, sest 
see oskas ka lennata.“ (Juhan Jaik, „Näljane tont Jutsivurr“)  
 

ŽANR (1 p) TUNNUSJOONED TEKSTIS (2 p)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
II. „Enne luukide avamist vaatas ta veel kord üle logiraamatu ja komkiti: ta tahtis olla kindel, et kõik 
jäljed on kustutatud. Olid küll. Levinsoni tunnel, aegruumi tekitatud ussiauk, oli sulgunud ja 
tagasipääss retke alguspunkti peaaegu võimatu. Isegi kui ta oleks kasutanud ära kõik energiavaru, 
poleks ta jõudnud kaugemale XVI sajandist e.m.a, tõenäoliselt oleks aga pidanud peatuma kunagi 
varem. Aga see ei läinud talle enam korda. Ta ei tahtnud pääseda tagasi inimkonna ajalukku, kõige 
vähem veel oma aega.“ (Jaan Kaplinski, „Helmemänd“) 
 

ŽANR TUNNUSJOONED TEKSTIS
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
III. “Hiiglaslik liinilaev lähenes majesteetlikult planeedi soojas kumas kümblevale orbitaalkompleksile, 
mis laisalt valguse ja varju piiril uneles. Laserkiirtest kantud optiliste ja digitaalsete koodide read 
sööstsid läbi tühjuse, koordineerides kahe gigandi kohtumist. Hallinevate juuste ja veidi väsinud 
pilguga mees seisis vaateplatvormil ning silmitses läbi kuppellae kosmosejaama vargset kasvamist. 
Päike, mis planeedi varjust välja piilus, pani kogu kompleksi hõbedaselt särama nagu kastepisara 
kargel hommikul. Mees võpatas. Orbitaal oma dokiehitiste, kombitsataolist haaratsite ja harali 
hoidvate sektsioonidega meenutas talle ämblikku. Hõbedast ämblikku, kes kasteses rohus saaki luurab, 
valmis pahaaimamatut ohvrit mürki täi pumpama.” (Veiko Belials, „Jumalate vandenõu“)  
 

ŽANR TUNNUSJOONED TEKSTIS
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



IV. „Kuuvalgusega sarnane kahkjas valgus immitses vastu tahtmist kuskilt kõrgelt, saali laes olevatest 
avadest, kuid oli nii hädine, et erines vaid õige vähe täielikust pimedusest. Sammaldunud inimpealuudega 
palistatud iidse saali teises otsas oli hiiglaslik, ajast mustaks tõmbunud, varjudesse uppuv luutroon, millel 
võis aimata mingit tohutut kuju istumas. See ei olnud inimene. Lummutise teener, kui ta end kolinal püsti 
ajas ja ositi hämarusest nähtavale ilmus, polnud isegi mitte inimese moodi. Pühard oli erinevate inimeste 
kontidest kokku laotud monstrum, kelle ainsaks elavaks koeks oli keha ülaosas asuv roosa suu, mille abil 
torni vardjas kõnelda sai.” (Maniakkide Tänav, „Õnne ja õnnetuse valitseja“)  
 

ŽANR TUNNUSJOONED TEKSTIS
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
V. „Pea kumises joodud viinast ja ma ei suutnud ega tahtnud enam vanamehe kaeblemist kuulata. Kõige 
lihtsam viis selleks oli võrku sukelduda. Õnneks oli plastikakirurg mul uut nägu pähe lõigates ka ajuri, mis 
enne loksuma kippus, korralikult paika pannud. Signaal oli siin metsade vahel kehv, kuid ajas asja ära. 
Kuskilt oli kõrva jäänud, et hiinlased olla kokku kirjutanud emotsionaalse tasakaalu programmi, mille abil 
on võimalik ennast vastavalt soovile kas vihaseks ajada või rõõmsamas tujus olla. Poole kõrvaga taadi mula 
kuulates otsisin selle välja. Vabavara ei olnud, sain mingi piraatkoopia. Installisin ja püüdsin ennast veidi 
rõõmsamasse meeleollu seada.“ (Maniakkide tänav, „Mehitamata inimesed“)  
 

ŽANR TUNNUSJOONED TEKSTIS
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VI. „Lohe surus oma esikäpad vastu koonu, nagu üritaks end õhus lendlevate sõnade eest varjata ja tema 
saba peksles närviliselt edasi-tagasi. „Kih-ga-aerr – alistu!“ suutis mees aina kiirenevate krambivoogude 
vahelt veel korra karjatada ja lohe ninasõõrmeist väljusid katkendliku joana närvilised tulepahvakad. Ta 
nägi, kuidas lohe keha kui vibulook pingule tõmbus ja kuidas ta saba veel raevukalt maapinda peksis, enne 
kui loom taltunult kõhuli laskus.“ (Manfred Kalmsten, „Loheisand“) 
 

ŽANR TUNNUSJOONED TEKSTIS
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VII. „Elas kord Teadlane. Ta oli väga tark ja kuulus mees. Oma töötoas uuris ta igasuguseid asju ja avastas 
looduse saladusi. Vahel läks tal korda ka päris uusi aineid avastada. Siis oli ta eriti rõõmus. Ja rõõmsad olid 
ka inimesed, kelle jaoks ta oma avastusi tegi. Kord töötas Teadlane jälle oma laua taga. Ta oli üsna üksi. 
Käes oli tal suur pank rasket metalli, mis helkis nagu hõbe. See oli väga haruldane ja väga kallis metall. 
Teda võis leida ainult kaugelt metsikuist mägedest ja teekond tema järele oli ohtlik. Sellepärast tahtis 
Teadlane võtta metallikamaka küljest ainult pisikese killu ja seda uurida” (Vladimir Beekman, „Aatomiku 
juhtumused“)  
 

ŽANR TUNNUSJOONED TEKSTIS
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (9.-10. klass) 
 

ÜLESANNE  2 VASTAJA NR:
35 min / 18 punkti PUNKTE: 

 
Loe Mehis Heinsaare novelli „Puhkehetkel“ (kogumikust „Unistuste tappev 
kasvamine“, 2016). Vasta järgmistele küsimustele (vastuste leht järgneb). 
 
1. Kuidas mõistad novelli sõnumit? Vasta järgmistele küsimustele tõlgenduslikult. (6 p) 
 

a) Mida sümboliseerib Sinu arvates 
kuldne kett? (1 p) 

b) Miks see kuldne kett liigub just idast 
läände? (1 p) 

c) Kuidas mõistad võrdlust, et kett oli 
tugevam kui teras ja tihkem kui raud? 
(1 p) 

d) Miks ei õnnestunud Sinu arvates 
inimestel ketist tükke välja raiuda? (1 
p) 

e) Kuidas tõlgendad seda, et kett vedas 
noore poisi kodukülast minema? (1 p) 

f) Mis võiks Sinu tõlgenduses olla see 
kuldne valgus, mis mehest maha jäi? (1 
p) 

 
Mehis Heinsaar

 
2. Kuidas haakub Heinsaare novell Lydia Koidula värsiridadega luuletusest „Meil 
aiaäärne tänavas“? (2 p) 
 

Küll üle aia tahtsin siis  
ta kombel vaadata.  
„Laps, oota,” kostis ta, „see aeg  
on kiir küll tulema!”  
 

Aeg tuli. Maa ja mere peal  
silm mõnda seletas, –  
ei poolt nii armas polnud seal  
kui külatänavas!

3. Milliste võtetega loob Heinsaar salapärase õhkkonna? Mida pakub salapära 
kirjandusele? (3 p) 
 
4. Novellis küsib uudishimulik poiss: „Mis on aeg?“ Kuidas vastaksid Sina sellele 
küsimusele? Kirjelda aega või arutle selle üle (vastuse pikkus u 100 sõna; 5 p) 
 
5. Milliseid kõnekäände või vanasõnu aja kohta tead? (2 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lisaleht järgneb



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (9.-10. klass) 
 

ÜLESANNE  2 VASTAJA NR:
35 min / 18 punkti PUNKTE: 

 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (9.-10. klass) 
 

ÜLESANNE  3 VASTAJA NR:
30 min / 15 punkti PUNKTE: 
 
Loe läbi Jaan Kaplinski novell „Helmemänd“ ja vasta küsimustele (vastuste leht 
järgneb). 
 

1. Milliste võtetega loob Kaplinski 
teadusulmelise miljöö? (4 p) 
 

2. Mis ülesannet asub mees oma 
ajarännuekspeditsioonil täitma? 
Miks ta seda teeb? (3 p) 

 
3. Kui kaugele minevikku mees aja-

mooduliga rändab? Mis sellele 
minevikuajale osutab? (3 p)  

Jaan Kaplinski 
 
4. Jaan Kaplinski ulmejuttu “Helmemänd” võib pidada tema luuletuse „Tule tagasi 
helmemänd” kujundi (metafoori) elluviimiseks. Arutle, mis mõttes. Esita kuni viis 
argumenti. (5 p) 

  
Tule tagasi helmemänd 

 
TULE TAGASI METASEKVOIA 

    
Teisest aegilmast siia sadand 
tumm kollane päikeselaik 
läbi võrade – vastu südant 
jälle koputab merevaik 
 
vaik metsast mis merre on vajund 
millest üle käind vood ja jääd 
kõik lõhnad ja helid on hajund 
ainult valgus valgus on jäänd 
    
ainult valgus vaigusse tardund 
üks tere- ja hüvastipilk 
ja meel mis on ikka sust hardund 
liiva kadunud kuldne tilk 
    
ons tüvest kus tema kord nirgus 
saand süsi või midagi muud 
ei tea – tean vaid leina mis virgus 
teie pärast mus muistsed puud 
    
tean sellest ma pääsu ei leia 
ikka jälle viib mõtteränd 
su juurde mind metasekvoia 
su juurde mind helmemänd 
  
ta tuleb kui õhtuti maja 
jääb vakka ja otsa saab rutt 

ja paneb mind läbi see aja 
igatsema ilmvõimatut 
    
igatsema mandreid ja saari 
oma mõistmata südamest 
vaigumetsade tertsiaari 
enne jääd enne inimest 
    
ja ka mõistuse igikainus 
sest lummusest jagu ei saa 
teab temagi – püha on ainus 
üks taevas üks aeg ja üks maa 
    
teab temagi – vahel jääb kitsaks 
mõnelegi ta aeg ja paik 
ning siis vahest nõiavitsaks 
võib saada ka merevaik 
    
ning nii keset põhjamaa talve 
on mul pooleldi paganal 
oma salamantra ja palve 
ja sellised sõnad on tal 
    
kuni paremaid ma ei leia 
küllap needki aitavad mind 
tule tagasi metasekvoia 
tule tagasi helmemänd 
    
TULE TAGASI HELMEMÄND 
  
1984 

 
 
 
 
 
 

lisaleht järgneb



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (9.-10. klass) 
 

ÜLESANNE   VASTAJA NR:
30 min / 15 punkti PUNKTE:  
 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (9.-10. klass) 
 

ÜLESANNE  4 VASTAJA NR:
20 min / 10 punkti PUNKTE:  

 
Loe läbi fs-i luuletus „iidne hansalinn Tallinn“ ja Veiko Märka luuletus „Palve“ ning 
vasta küsimustele. 
* 
iidne hansalinn Tallinn 
sihvakad kirikutornid 
läikiv munakivitee 
korraga tänaval neeger 
see on kaugelt näha 
tal on kuritegevus veres 
mehed paneme asjad paika 
 
iidne hansalinn Tartu 
ylikoolilinn 
Eesti vaimsuse kants 
korraga tänaval pilusilm 
see on kaugelt näha 
tema ei kuulu siia 
mehed paneme asjad paika 
 
iidne hansalinn Hamburg 
kõrtsi seinal Paul McCartney 
siinse kandi oma poiss 
plaadil lauldakse life ise life 
vuntsidega vanahärra 
paneb asjad paika 
keri tagasi koju 
oma litside ja pättide maale 
mu klassiõde Riina 
rääkis minuga eesti keelt 

 
Palve 
 
Jumal, kaitse Eestimaad! 
fašistlikku režiimi! 
Anna molli kõigile 
kes kalduvad meinstriimi. 
 
Lõhu aknaid juutidel 
ja rebi neegrilt patsid. 
Tulevik on siin vaid neil 
kes neljat põlve natsid! 
 
Peksa, jumal, armutult 
Venemaad ja Hiinat! 
Et olümpia peale neil 
mõeldagi teeks piina. 
 
Armasta me vihkamist 
ja austa meie raevu. 
Kingi meile tankipolk 
ja palju allveelaevu! 
 
Jumal, kaitse Eestimaad! 
Või – parem kaitse ennast. 
Muidu pea su mõrvar saab 
mõnest Eesti vennast.

 
1. Milliseid ühiskondlikke probleeme on mõlemas luuletuses esile toodud? Sõnasta ka 
mõlema luuletuse põhiidee (sõnum). (4 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mis Sinu arvates ohustab eestlaste rahvustunnet? (2 p) 
 
 
 
 
 
 
3. Võrdle nende luuletuste väljenduslaadi. Milliseid sarnasusi või erinevusi täheldada 
sõna- ja kujundikasutuses ning vormilistes tunnustes? (4 p) 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (9.-10. klass) 
 

ÜLESANNE  5 VASTAJA NR:
20 min / 14 punkti PUNKTE: 

 
Elo Viiding „Eestisse! (naisluuletaja kiri kaugelt)”  

 
Sooviksin kõigest südamest pühkida tolmu jalge alt ja kolida Eestisse! Seal võiksin väärikalt 

vananeda. Eestis peetakse minust lugu, meeskirjanikud ei sõimaks mind sootunnuste alusel. Meil 
siin kirjutavad arstid Päevalehes, et viis, kuidas osa naissoost olendeid elab, on kuritegelik. Eestis 
mind austataks vanatüdrukunagi, kuulataks lõpuni kodutuna. 

Meil pannakse e-ainete söömise eest vangi, neil on jõululaual vanade eestlaste maiustused. 
Meil võrreldakse õpetajat parasiidi ja molluskiga, Eestis jagatakse neile elutööpreemiaid! 

Alati, kui ma Eestile mõtlen, meenuvad mulle need jõledad jaaniõhtud mu oma kodumaalt, 
kus tehakse rannale õllepurkidest lõke. Eestis on vahvad tasuta laulupeod, kus inimesed nutavad 
avalikult, meil selle asemel pereteraapia – oma tunnete väljendamise eest tuleb maksta hirmkõrget 
hinda. 

Kui ma Eestisse sõidan, võtan kaasa oma looma hinge ja rauga hinge ja naise hinge ja 
taime hinge ja lapse hinge. Seal neid ei haavata. 

Kuskil peab olema maapealne paradiis, Eesti peab kusagil olemas olema. 
 
1. Mis kirjandusžanriga on tegemist? Vali 

õiged variandid (2 p) 
a) pihtimus 
b) reisikiri 
c) värssproosa 
d) ühiskonnakriitiline essee 

 
2. Millisena kujutatakse luuletuses Eestit? 

Milline on paik, kus asub luulemina? (6 p) 

 
Elo Viiding

 
kujutluspilt Eestist  luulemina asupaik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Kas tekst on irooniline või mõtleb autor tõsiselt nii? Millest seda järeldad? (2 p) 
 
 
 
 
 
4. Mis tähendus on tekstis lausel „Kuskil peab olema maapealne paradiis, Eesti peab 
kusagil olemas olema”? (2 p) 
 
 
 
 
5. Miks küsitakse Sinu arvates tihti: „Kas me sellist Eestit tahtsimegi?” (2 p) 
 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (9.-10. klass) 
 

ÜLESANNE  6 VASTAJA NR:
30 min / 17 punkti PUNKTE:  

 

Loe läbi Meelis Friedenthali  novell „Kass“ (kogumikust „Mitte-Tartu“) ja vasta 
küsimustele. 
 
1. Milliste eluraskustega (probleemidega) 
poiss Hennu ja tema õde Karin silmitsi 
seisavad? (3 p) 

 
Meelis Friedenthal 

 
 
2. Milliste võtetega loob Friedenthal ajaloolise õhkkonna? Mille järgi me mõistame, et 
novell ei kujuta tänapäeva? (4 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mis tähendus on selles loos kassil? (2 p) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kuidas tõlgendad novellis vaimude ilmumist? Kes nad on ja kuidas nad on seotud 
poisiga? (3 p) 
 
 
 
 
 
 
 
5. Järgnevalt on esitatud mõned kassiga seotud rahvauskumused (nt must kass läheb üle 
tee – halb õnn või õnnetus). Mis on järgmiste rahvauskumuste tähendus? (5 p) 

a) kass läheb kahe inimese vahelt läbi – 
b) kass peseb silmi – 
c) kass sööb rohtu – 
d) kass valib magamiseks kindla koha inimese kehal – 
e) kass ei tohi oma keelega inimest lakkuda –  
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Olümpiaadi lõppvooru ülesanded 

 

11.–12. klass 
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KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (11.-12. klass) 
 

ÜLESANNE  1 VASTAJA NR:
25 min / 18 punkti PUNKTE:  

 
Kirjuta tabelisse järgmiste populaarsete kirjandusžanrite tüüptunnused. Lähene 
ülesandele loovalt, sest sobivaid vastuseid on palju. 

 
teksti 

element 
muinasjutt õuduskirjandus

(õudusulme) 
fantaasiakirjandus 

(imeulme) 
teaduslik fantastika 

(teadusulme) 
tegevusaeg  

 
 
 
 

   

tegevuskoht  
 
 
 
 

   

teema  
 
 
 
 

   

kangelane  
 
 
 
 

   

paha  
tegelane 

 
 
 
 
 

   

kangelase 
abiline 

 
 
 
 
 

   

abivahend  
 
 
 
 

   

keskne 
sündmus 

 
 
 
 
 

   

lõpp-
lahendus 

 
 
 
 
 

   

 
 



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (11.-12. klass) 
 

ÜLESANNE  2 VASTAJA NR:
25 min / 17 punkti PUNKTE:  

 

Loe läbi Meelis Friedenthali  novell „Kass“ (kogumikust „Mitte-Tartu“) ja vasta 
küsimustele. 
 
1. Milliste eluraskustega (probleemidega) 
poiss Hennu ja tema õde Karin silmitsi 
seisavad? (3 p) 

 
Meelis Friedenthal 

 
 
2. Milliste võtetega loob Friedenthal ajaloolise õhkkonna? Mille järgi me mõistame, et 
novell ei kujuta tänapäeva? (4 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mis tähendus on selles loos kassil? (2 p) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kuidas tõlgendad novellis vaimude ilmumist? Kes nad on ja kuidas nad on seotud 
poisiga? (3 p) 
 
 
 
 
 
 
 
5. Järgnevalt on esitatud mõned kassiga seotud rahvauskumused (nt must kass läheb üle 
tee – halb õnn või õnnetus). Mis on järgmiste rahvauskumuste tähendus? (5 p) 

a) kass läheb kahe inimese vahelt läbi – 
b) kass peseb silmi – 
c) kass sööb rohtu – 
d) kass valib magamiseks kindla koha inimese kehal – 
e) kass ei tohi oma keelega inimest lakkuda – 



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (11.-12. klass) 
 

ÜLESANNE  3 VASTAJA NR:
30 min / 14 punkti PUNKTE:  

 
Loe läbi Andrus Kivirähki novell „Ajaloo 
keerises“ ja vasta küsimustele 

              Andrus Kivirähk 
 
1. Kivirähk on tuntud eestlase identiteedi ja n-ö rahvusliku iseloomu lahkajana nii 

kirjanduses kui ka publitsistikas. Milliseid eestlaste iseloomujooni on Kivirähk oma 
loomingus esile tõstnud? (4 p) 
  

2. Millisel viisil avaldub eestlaseks olemise problemaatika novellis „Ajaloo keerises“? 
Proovi küsimusele läheneda novelli a) narratiivse struktuuri ja jutustamise ning b) 
tegelaste kujutamise kaudu. (4 p) 

 
3. Kas tegemist on realistliku või fantaasial põhineva tekstiga? Põhjenda. (2 p) 
 
4. Kas tekst on esitatud ülendavas, madaldavas või neutraalses võtmes? Miks? (2 p) 
 
5. Kuidas tõlgendad Kivirähki novelli pealkirja kui kujundit (metafoori)?  (2 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lisaleht järgneb



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (11.-12. klass) 
 

ÜLESANNE  3 VASTAJA NR:
30 min / 14 punkti PUNKTE:  

 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (11.-12. klass) 
 

ÜLESANNE  4 VASTAJA NR:
25 min / 16 punkti PUNKTE:  

 
Loe läbi fs-i (François Serpent) luuletus „fs – kes ta on ja kust ta tuleb“ ja vasta küsimustele 
 
olen eesti luuletaja 
tulen Lasnamäelt 
mis on Lasnamäe? 
see on meie pealinna 
idapoolne elurajoon 
seal on hallid majad 
viiekordsed ja yheksakordsed 
mõned on veel kõrgemad 
on ka supermarketeid 
ja palju koerasitta 
et Lasnamäele jõuda 
tuleb sõita mööda sirget 
paekivipanka puuritud teed 
kahel pool bussiaknad 
hall kivimassiiv 
suurem osa elanikest 
Lasnamäel polegi eestlased 
kui see ytleb midagi 
mina näiteks ei tea 
mis rahvusest lapsed 
mängisid õhtuti põrandal 
raudteeäärses majas 
mu eelmise kodu vastas 
trellidega akende taga 
millel polnud kardinaid ees 
kes need eestlased üldse on? 
see on väike rahvas 
kirglik nagu itaallased 
aga sissepoole 
väljas see ei paista 
tunded nagu tuleleegid 
pöletavad sisikonda 
lauldakse ainult siis  
kui ollakse karjas koos 
või juba nõnda purjus 
et keegi enam viisi ei pea 
ja see on mõistagi hirmus 
mine parem loomaaeda 
kuula hyääne ja hunte 
nemad on kindlalt puuris 
meil on yle hulga aja 
suurem vabadus 
kes teab kui kauaks 
siis kui eestlane armub 
kõik läheb seespool sassi 
heal juhul päästab 
tavaline depressioon 
juuakse palju viina 
mõnikord piiritust 
tehakse enesetappe 
mõni poob ennast yles 
teine lõigub veene 
need jäävad tihti ellu 
yks ei jäänud 
vedas 
aga tema oligi erand 
legend juba eluajal 
kui on raha ja relvaluba 
siis võib osta pyssi 
yldiselt ollakse vaid 
niisama omaette 
loetakse raamatuid 
mõni kuulab öö otsa 
lauljat kes poos end yles 
teine uurib lõunamaa rahva 

muistset pyhakirja 
kogub endasse kurjust 
ja hakkab rääkima segast juttu 
mõni kirjutab kompleksid yles 
siis on pärast kergem 
keegi teine niikuinii 
seda hiljem ei loe 
või kui loeb siis vaid see 
kellel on omal kompleksid 
piinavalt hinge peal 
neid ta siis seal põeb 
neid ta siis sealt loeb 
meil on mõttelugu 
mujalt kokku loetud 
soomeugri-saksa keeles 
pandud kokku ja kirja 
aga ajalugu 
see on lihast ja luust 
verest higist soolast ja viinast 
soojast saksa spermast 
siberi kylmunud mullast 
ja Läänemere lainetest 
kuhu langevad pommid 
ennekõike ikkagi verest 
ikka ja jälle saadakse lyya 
orjatakse vaikides teisipäev et 
sellest kõigest rääkida 
peaks olema keegi teine 
liiga palju verd 
ja teravaid emotsioone 
meie oleme vait 
räägime olevikust 
enamasti jäädakse ellu 
kuni tuleb loomulik surm 
loomulik surm on see 
kui sind ei tapeta ära 
kui sa ennast ise ei tapa 
kui sa ei jää auto alla 
või ei juhtu muud õnnetust 
mis on õnn ja mis on õnnetus 
see on muidugi hämar 
kumb see on kui sa synnid siia 
lõikavasse kylma 
põhjamaisesse pimedusse 
mereäärsesse niiskusesse 
hingama sisse tööstusjääke 
jooma myrgist murerohtu 
mis soojendab kylmunud keha 
ja aitab unustada 
teeb su meeldivalt lolliks 
vahel sellest välja ei saagi 
eks ka mina teinekord võtan 
aga mu isa 
enam ei joo 
varem ikka võttis 
pani kohe kõvasti 
vene meestega kärakat 
läks koos nendega jahile 
seal keegi näitas 
siin oli kunagi kyla 
viimase sõja alguses 
tuli hävituspataljon 
ja tappis kõik maha 
naised lapsed noored ja vanad 
naistel lõigati rinnad kyljest 

ja nii edasi teate kyll 
pataljoni kpmandör 
elas aastaid samas kandis 
on inimesed vennad ja õed 
ise tead mis juhtub siis 
kui sa ei taha olla  
räägime olevikust 
viin ei ole veel lõppenud 
meie elame edasi 
vangla tätoveeringuga 
lahke vene mees 
võtab vastu raha 
tõstab letile pudeleid 
tublid edukad eesti mehed 
ilma tätoveeringuta 
sest nemad olid sellel poolel 
kus varjati oma verd 
kaenla alla ei märgitud 
myyvad nyyd meile valitsusteenus 
kellel jääb raha yle 
ostab neilt endale tervist 
või isegi kultuuri 
ent eluteenus on kallis 
maailmaturul tõusevad hinnad 
eneseväärikus kuulub 
luksuspaketti 
nyyd ma lõpetan selle jutu 
mul on vene verd ka 
aga eesti kultuurikontekst 
ikka sissepoole 
parem olla vait 
või rääkida nagu eurooplane 
mis seltskond huvitab 
ilusaid naisi meil ikka on 
aga mitte palju 
mõni yksik lööb hinge kinni 
kui sa Eestisse tuled 
siis enne kui sellist kohtad 
joodetakse sind täis 
ja siis sa eksid udus 
või kleepuvad lumelörtsis 
kui ykskord temani jõuad 
on möödunud palju aastaid 
kliima on meil ju niiske 
pime kylm ja tuuline 
valget aega on vähe 
sellepärast tulebki 
teha majale väikesed aknad 
mis sealt väljast ikka 
tuleb nii väha head 
ja seinad peavad olema paksud 
teeme tugevaid maju 
meie rikkus on paikivi 
raske näotu hall 
oleme visad ja töökad 
kui ikka veel aru ei saanud 
siis ma kordan yle 
kange alkohol ja kultuur 
nemad hoiavad elus 
muidu me kylmuks surnuks 
või läheks päris hulluks 
kirglikud nagu me oleme  
	
 
ülesanne jätkub järgmisel lehel



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (11.-12. klass) 
 

ÜLESANNE  4 VASTAJA NR:
25 min / 16 punkti PUNKTE:  

 
Vasta fs-i luuletuse põhjal järgmistele 
küsimustele. 
 
 
 

 
fs (François Serpent alias Indrek Mesikepp) 

 
1. Millistele Eesti ajaloo sündmustele on 
luuletuses vihjatud või osutatud? (4 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Luuletuse minaisik on Eestis elav 
inimene: a) millisena ta end ümbritse-
vaid inimesi iseloomustab, b) kuidas ta 
ennast kirjeldab? (4 p) 

3. Millistele Eesti ühiskonna aktuaalsetele 
probleemidele on luuletuses vihjatud, 
milliseid ühiskonnakriitilisi märkusi siin 
tehakse? Kas luuletus pakub neile problee-
midele lahendusi? (4 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Millisena kirjeldatakse luuletuses ümbrit-
sevat keskkonda? Millisena näida-takse 
seost keskkonna ja inimese käitu-mise 
vahel? (4 p) 

 
 
  



KIRJANDUSOLÜMPIAAD 2017 (11.-12. klass) 
 

ÜLESANNE  5 VASTAJA NR:
30 min / 17 punkti PUNKTE: 

 
Loe läbi Kalle Käsperi arvamuslugu „Eestlased“ ja vasta küsimustele.  
 
1. 

Ma kardan eestlasi, nagu ikka kardetakse kõike võõrast ja seletamatut. Minu elu on küll möödunud nende 
keskel, kuid neid mõistma ma pole õppinud. Ma ei tea, mida nad tunnevad ja kas nad üldse midagi tunnevad. 
Nende reageeringud pole loomulikud, nad ei käitu nagu teised. Kui ma sõidan Itaaliasse või Saksamaale, 
valdab mind kohe meeldiv kergus, justkui oleksin saabunud koju. Hirm kaob – nüüd ma mõistan, kes mind 
ümbritsevad, taipan tegude ajendeid, aiman soove. Nad on tavalised inimesed, muretsevad oma 
sissetuleku pärast, kuid ühtlasi püüavad endast head muljet jätta – naeratavad, küsivad tühja-tähja. Ma tean, et 
nende huvi pole sügav, kuid võrreldes eestlaste ükskõiksusega pole sedagi vähe. Kui nad endasse tõmbuvad, 
loen ma nägudelt, millest nad mõtlevad. Kodust, abikaasast, lastest, armukesest, jalgpallist. Need on kõik 
normaalsed, inimlikud mõtted, ma saan neist aru, ja mulle näib, et nemadki hoomavad, mida tunnen mina. 
Eestis see mõistmine kaob, ma vaatan inimesele otsa ega taipa, mis tema sisemuses toimub. Mingi imelik 
vari lebab eestlase näol, otsekui žalusii (itaallased kutsuvad seda la persiana). Mõnikord ta paotab pisut seda 
kardinat, kuid tõesti pisut, täpselt nii palju, et ise kiiresti midagi vaadata, ennast seejuures näitamata. Kuid ka 
siis, kui ta vaatab, pole mul tunnet, et ta näeb. See on mingi muu pilk, otsekui videokaamera, ei soe ega külm, 
vaid neutraalne. Jalgpallikohtuniku pilk. Kohe ta vilistab. 

 
2. 

Oli aeg, kui ma alustasin kirju sõnaga “lugupeetud” või “austatud”, või kui tundsin adressaati 
paremini, “armas” või “kallis”. Nüüd olen sellest loobunud – sest minu poole pöörduvad kõik hoopis teisiti, 
kas “hea” või – tavaliselt – lihtsalt “tere”. Miks mulle ei kirjutata “lugupeetud”, kas kaasmaalased 
püüavad nii vältida silmakirjalikkust, sest tegelikult mind ei austa? Kätt südamele pannes, mina ei austa neid 
ka. Mul ei ole neid millegi eest austada. Kuidas ma saan lugupidavalt suhtuda kellessegi, sageli endast 
nooremasse, kes minusse nii ei suhtu? 

Pean kirjavahetust kahe itaalia ooperidiivaga, üks pöördub minu poole “carissimo signore” ja teine 
“gentile signore”, loomulikult vastan mina neile samas vaimus, ma ei saakski teisiti, see on mul veres ja ma 
pidin endaga palju võitlema, et kaasmaalastega suhtlemisel sellest vabaneda. Vähehaaval õppisin alustama 
kirju nagu kõik: “Tere”. See on meeldiv, sest ei kohusta millekski. “Tere” võib öelda igaühele, ka sellele, keda 
südames põlgad. 

Ja siiski, iga kord, kui ma trükin arvutisse sõna “tere”, tunnen, kuidas miski minus murdub. Ma olen pärit 
teisest maailmast, sellisest, kus kõik austasid üksteist, või vähemalt teesklesid austust, mis on peaaegu üks 
ja sama. Alustades kirja sõnaga “tere”, ma tegelikult reedan end; veel veidi, ja ma ka ise ei austa ennast enam. 
Võib-olla ma sellepärast peangi kirjavahetust ooperidiivadega, et mitte unustada, kui suurepärane tunne see on 
– austada kedagi, kes austab ka sind. 
 
3. 

Eestlased ütlevad, neid ühendavat eeskätt keel. Ma ei suuda seda mõista, sest minu kogemus näitab, et ma 
räägin ja kirjutan küll eesti keeles, kuid ometi ei saada minust aru. Ja ka mina ei mõista harilikult, mida 
räägivad ja kirjutavad teised: sõnad ühekaupa on küll tuttavad, aga mõte jääb saladuseks. Nii et minu arust 
keel küll ei ühenda, vastupidi, ta pigem lahutab. Kui need, kellega ma vestlen, loobuksid kõnest ning 
püüaksid ennast arusaadavaks teha kuidagi teisiti, näiteks žestide kaudu, taipaksin paremini, mis neil südamel 
on. 

Kuid on ka niisuguseid inimesi, kellest ma ei saaks aru isegi siis, kui näeksin nende aju sisse; näiteks 
kohtutäiturid. Kuidas võis juhtuda, et nad valisid sellise elukutse? Mida nad tunnevad, kui lähevad kellegi juurde 
koju ja tõstavad ta sealt välja pelgalt mõne väikese võla pärast? Ma ei mõista neid, ja ma ei mõista, kellele võis 
pähe tulla mõte sellised olevused üldse ühiskonda sigitada? Kui kohtutäiturid on eestlased, siis mina küll 
eestlane olla ei taha. 
 
4. 

Kõige rohkem armastavad eestlased oma riiki – palju rohkem kui naist ja meest, rohkem kui 
vanemaid, vendi-õdesid ning lapsi, isegi rohkem kui koera või kassi. Miks see nii on, ma ei tea, riik on ju, 
Nietzsche sõnu kasutades, kõige külmem koletis, ja ometi nad armastavad teda, armastavad jäägitult, 
totaalselt, nagu jalgpallifanaatikud oma meeskonda. Ühekaupa suheldes, nagu ütlesin, meenutavad 
eestlased arbiitrit, seevastu riiki nad erapooletult võtta ei suuda. Riik pole nende jaoks isegi mitte laps, 
kellesse isa suhtub rangelt, ema aga külvab üle ahviarmastusega, ei, eestlase jaoks on riik pigem saatuslik naine, 
umbes nagu Nastasja Filippovna Rogožini jaoks. See on ehtne kirearmastus, mida eestlane oma riigi vastu 
tunneb, ja loomulikult ihkab ta, et ka riik teda armastaks. Kuid mis armastust võib oodata koletiselt? Nii 
pole võimatu, et eestlased, vastuarmastust leidmata, lõpuks tapavad oma kireobjekti, nagu korra on juba 
juhtunud. 
 

ülesanne jätkub järgmisel lehel 
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1. Sõnasta arvamusloo iga alaosa põhiväide. Kas nõustud sellega? Lisa põhjendus. (8 p) 

PÕHIVÄIDE (1 p) KAS 
NÕUS-
TUD? 

PÕHJENDUS (1 p) 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 
 
 

 

4. 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Kuidas iseloomustab loo minajutustaja eestlasi? (3 p) 
 
 

 
Kalle Käsper 

Tema meelest on eestlased … 

 
3. Millisele kirjandusteosele on tekstis osutatud? Nimeta ka autor. (2 p) 

 
4. Kas minajutustaja ise on eestlane? Leia kaks poolt- ja kaks vastuargumenti. (4 p) 

POOLT     VASTU 
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Loe Mart Kanguri luuletust ja vasta küsimustele. 
 
 
„must like“ on meie toal  
ja meie ajal ka 
ta nagu ahelais väänleks  
aga peab laikima! 
 

(Vikerkaar 2016, nr 1-2)  
       Mart Kangur 
 
1. Mille poolest on esimene värss kahetähenduslik? (2 p) 
 
2. Millisest varasemast eesti kirjanduse luuletekstist see luuletus lähtub? (Pealkiri, autor) (2 p) 
 
3. Kuidas nimetatakse nähtust, kui ühes kirjandusteoses tehakse viiteid teisele tekstile? (2 p) 
 
4. Arutle lühidalt, mida selles luuletuses kritiseeritakse. (3 p) 
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Vasta järgmistele küsimustele.  
 
1. Tõnu Õnnepalu on avaldanud raamatuid ka 
pseudonüümide all. Nimeta kaks. (2 p) 
 
2. Nimeta Tõnu Õnnepalu teoseid (nt 
romaane, luulekogusid, esseeraamatuid, 
mälestusi). (3 p)   
  

     Tõnu Õnnepalu
 
Küsimusi Tõnu Õnnepalu teose „Lõpetuse ingel. Märkmeid sügissaarelt“ (2015) põhjal. 
 
Järgmistele küsimustele vasta lühidalt. 
 
3. Millist Lev Tolstoi raamatut loeb autor saarel olles? (1 p) 
 
4. Kui kaua autor saarel viibib? (1 p) 
 
5. Saare nime teoses ei nimetata, aga mõned viited autor ometi annab. Millise Eesti saarega võiks 
tegemist olla? (1 p) 
 
6. Saarel olles jõuab autorini teade ka 2014. aasta Nobeli kirjanduspreemia laureaadist. Kes oli see 
kirjanik? (1 p) 
 
7. Kirjanikul on plaanis kirjutada näidend või dramatiseering ühe eesti kirjaniku romaanist. Mis 
romaaniga on tegemist? (1 p) 
 
8. Millise žanriga on selle raamatu puhul tegemist? Valige õiged variandid (3 p): 

a) romaan 
b) päevik 
c) memuaarid 

d) esseekogu 
e) poeem 
f) miniatuuride kogu 

 
Järgmistele küsimustele vasta pikemalt järgmisel lehel. 
 
9. Teksti läbib lõpu ja lõppemise motiiv. Milliste kujundite kaudu seda rõhutatakse? Milliste nähtuste, 
objektide või protsesside kaudu veel lõpu meeleolu võimendub? (2 p) 
 
10. Milline on autori suhe loodusega? (2 p) 
 
11. Kommenteerige lühidalt Õnnepalu lauset: „Lugemiseks on vaja paradiisi” (lk 54). (2 p) 
 
12. Esitage vastuväiteid järgnevas lõigus esinevatele kultuuripessimistlikele seisukohtadele (3 p): 
 

„Ei, vaid sellepärast, et kui kunsti on liiga palju, siis ei tähenda ta enam midagi. Nii nagu kõik 
need asjad, mida meil on liiga palju. See on vabaduse needus, ületootmisühiskonna needus. 
Toidul pole enam maitset. Sõnal pole enam tähendust. Puuduse, tsensuuri ja despotismi ajal 
tähendab iga sõna liiga palju. Midagi ei tohi öelda ja siis omandabki iga öeldud sõna absurdselt 
suure kaalu. Vabaduse, külluse ja demokraatia ajal võib öelda ükskõik mida. Ja mitte miski ei 
tähenda enam midagi. Sa võid lavastada, võid kirjutada, võid karjuda. Teised lavastavad, 
kirjutavad ja karjuvad ka. Kui kellelgi veel tekibki tunne, et nüüd ta ütles midagi olulist, siis 
teadku, et see oli pettekujutlus. /---/ Vaesuse ja armetuse paraad, mis on kogu see ülikülluslik 
kunst. Kogu see kirjandus, tants ja teater?“ 

lisaleht järgneb 
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