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Enamik ülesandeid esitatakse siin lühendatult. 

 

EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) OLÜMPIAAD 2012 

 

Ülesanne 1                                                                                      Punkte _____ 

 

Kirjutage lünka sobiv määrsõna. Selleks liitke etteantud tüvele määrsõnaliide.  

(11 punkti) 

Näide: Poisid läksid (rind) rinnutsi kokku. 

 

1. Seda kappi peab (neli) ___________________________ kandma. 

2. Haige keerati (kõht) ________________________________ . 

3. Kell seitse ma ei saa tulla, käin (õhtu) ______________________ tööl. 

4. Paljudele Eesti saartele pääseb ainult (meri) _________________________ . 

5. (Pikk) _________________________ andis peavalu järele. 
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Ülesanne 2                                                                               Punkte _________ 

 

Igas allpool toodud lauses on üks sõna asendatud vastandiga (antonüümiga), mistõttu on 

kadunud selle lause algupärane mõte. Leidke see sõna ja kirjutage lause õigesti välja. 

Kirjutage saadud lause parafraas (sama mõte teiste sõnadega). (10 punkti) 

Näide: See toit viib keele üles. – See toit viib keele alla. See toit on väga maitsev. 

 

1. Tüdruk on lapsekingadest sisse kasvanud. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Ma pole terve päeva midagi hamba peale saanud. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ülesanne 3                                                                              Punkte_____ 

Valige lünka sobiv määr- või kaassõna. (13 punkti) 

Näide: tigedalt – teravalt  

Koer haugub tigedalt, otsekui tahaks meid lõhki kiskuda. 

 

 
1. juba – alles 

Me ____________________ tunneme teineteist. 

2. praegu – kohe   

Tädi on ________________________ töötu. 

3. käigus  – jooksul 

Loodame, et paari aasta ________________________ läheb elu paremaks. 

4. hõredasti – harva 

Täna oli kuulajaid saalis _______________________________ . 

5. veel – juba  

Ma nägin teda ________________________ kaugelt. 
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Ülesanne 4                                                                              Punkte________ 

Valige lünka sobiv sidesõna. (13 punkti) 

Näide: et / ja / sest 

Müüdav korter on soe, hubane  ja valgusküllane. 

 

1. kuna / kuigi / kuni 

Lennujaam tühistas kõik lennud, ______________________ torm oli juba lõppenud. 

2. vaid / kuna / kuid 

Ma püüan kõike seda teha, ________________________ ei jõua. 

3. sest / sellepärast / seetõttu 

Läksin õhtul varakult magama, ______________________________ olin tööpäevast 

väga väsinud. 

4. kui ka / või / ega 

Ta ei söönud _____________________ joonud midagi. 

5. ent / vaid / ehk 

Merevesi tõusis aeglaselt, ______________________________ pidevalt. 
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Ülesanne 5                                                                               Punkte _________ 

Jagage hüüdsõnad kolme rühma selle järgi, kes või mis seda heli tekitab või seda ütleb. 
Igasse rühma peab tulema 5 sõna. (15 punkti) 

 

Põmm! Ammuu! Tuut! Krooks! Ahaa! Prauh! Liiri- lõõri! Etskae! Röh-röh! No-noh! Atsihh! 
Kill-koll! Hi-hi-hii! Vidiit! Vull-vull! 

 

 

Loomad/Linnud Inimene  Elutud objektid 
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Ülesanne 6                                                                               Punkte ________ 

Valige igasse lünka sobiv hüüdsõna. (12 punkti) 

Näidis: _________________ , kes tuli! – Ennäe, kes tuli! 

 

tss! ptüi! ass, võta! viu ja vops! ampsti! plärts! kiiss-kiiss! nõõ! noh! hurraa! säh! praks! 

 

1. Väike Peetrike komistas sillal ja kukkus vette, ____________________ ! 

2. ____________ , mina seda küll ei usu! 

3. ___________________ ! Meie võit! 

4. ____________ , võta oma raha! 

5. __________________ ! Tule vorsti sööma, Miisu! 
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Ülesanne 7                                                                                    Punkte ______ 

 

Lugege teksti ja kirjutage igasse lünka sobiv ees- või tagasõna. (10 punkti) 

 

Näide: Suvel sõidame kogu perega mere _________________ suvitama. – Suvel sõidame 

            kogu perega mere äärde suvitama. 

 

Joonas ärkas imeliku tundega. Ometi oli kõik nii vaikne ja rahulik nagu igal hommikul. Päike 

paistis kardinate ______________ riidekapi kuldsetele nuppudele, ülevalt narilt kostis Harri 

tasast nohinat ja _____________ lambikupli tiirutas kärbes. Joonas vaatas kärbse lendamist, 

aga imelik tunne tema ____________  ei andnud rahu.  
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Ülesanne 8                                                                                     Punkte ______ 

Selles harjutuses tuleb kasutada samakujulisi abimäärsõnu ja kaassõnu. Lõpetage 

laused, kasutades sulgudes olevaid sõnu sobivas järjekorras ja õiges vormis. (14 punkti) 

Näide: läbi 

 Evelin (läbi kukkuma, eksam). – Evelin kukkus eksamil läbi. 

 Laps (kukkuma, jää, läbi). – Laps kukkus läbi jää. 

 

 

1. mööda 

a) Kartsin, et (mööda minema, õige maja). 

_______________________________________________________________ 

b) Jõuad kõige kiiremini kohale, kui (minema, Anne tänav, mööda). 

_______________________________________________________________ 

 

2. otsa 

a) Koer (otsa vaatama, peremees, paluv nägu). 

________________________________________________________________ 

b) Toonekured (tegema, otsa, koolimaja korsten, pesa). 

________________________________________________________________ 

 

3. ette 

a) Tahtsin raamatukogust vajalikku õpikut laenutada, kuid ei saanud – (ette jõudma, 

keegi, mina, juba). 

_________________________________________________________________ 

b) Filmi järgmine osa (jõudma, vaatajad, ette, märts, juba). 

_________________________________________________________________ 
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Ülesanne 9                 Punkte________  
                                                                                    
Valige sobiv sõna ja kirjutage see lünka. (12 punkti) 
Näide: imelik / imelikult / imelikumalt 
 Võib-olla paistab see arvamus kellelegi ______________________ .  
  Võib-olla paistab see arvamus kellelegi imelik . 
 
1. veendunud / veendunult / veendunumalt 
 
Esineja rääkis küllaltki __________________________ ja kõik kuulasid teda huviga. 
 
2.  maitsekas / maitsekad / maitsekalt / maitsekamalt / maitsekamad 
 
Tanja riided on _______________________________ , aga Olga riietub veel  
 
______________________________ .  
 
3. rahulik / rahulikum / rahulikult / rahulikumalt 
 
Täna hommikul oli liikluses üsna _______________________________ . 
 
4. kiire  / kiiresti / kiirelt / kiiremini 
 
Alati ei ole nii _____________________________ kui täna. 
 
5.  kiire  / kiiresti / kiirelt / kiiremini 
 
Mõni inimene räägib liiga __________________________________ . 
 
. 
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Ülesanne 10                                                                                Punkte________ 
 
Leidke kõrvalolevast tulbast sünonüümid, kirjutage iga sõna ette sama tähendusega 

sõna ees olev number. (10 punkti) 

 

0. valesti    ?  pikkamisi 

1. innukalt     ?  vargsi 

2. salaja    ?  kehkvel 

3. tähelepanelikult   ?  alatasa 

4. aeglaselt    ?  vihinal 

5. rumalalt    ?  kookus 

6. elevil    ?  teraselt 

7. küürus    ?  hiljuti 

8. sageli     ?  totralt 

9. äsja     ?  õhinal     

10. vuhinal     0.  vääriti  

 


