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Ülesannete näidised 

EESTI KEELE VÕÕRKEELENA OLÜMPIAAD 2014 

 

Ülesanne 1                                                                                                    

 

Millised sõnad loeteludes ei ole nimisõnad? Tõmmake need maha.  

Näide:  labane, naine, kuldne, vanne, paine, paene, laine, teine 

 

1) eellane, väiklane, pagulane, hiiglane, haritlane, täidlane, sugulane, karsklane, nädalane, ühtlane 

2) avalik, ahelik, pealik, saatuslik, samblik, madalik, leidlik, piklik, puuslik, tuulik, sisalik 
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Ülesanne 2          

 

Igas tulbas on üks sõna, mis tähenduse poolest teiste hulka ei sobi. Tõmmake see maha.  

Näide:  

nördimus  

meelepaha 

pahameel  

meeletus 

meelehärm 

 

 

 mesikäpp ninaesine  sõnasepp  

 kriimsilm söögipoolis   sulemeister  

 karuott kehakinnitus  kirjanik  

 mõmmik suupiste    kirjatsura  

 päntajalg kehakate    kirjapulk  
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Ülesanne 3          

 

Tuletage sulgudes olevatest sõnadest teksti sobiv nimisõna õiges käändes.  

 

Eesti (vesi) veestik on kalade poolest üsna liigivaene. Kokku on meie vetes kirjeldatud vaid 75 

kalaliiki. Need kuuluvad 13 seltsi ning moodustavad 29 (sugu) ___________________________ .  

Eesti suurim veekogu on Läänemeri, mille kalapopulatsioonid on küllalt arvukad. Suur osa 

kalaliikidest elab Eesti jõgedes ja järvedes. Peamiseks kalastusveekogudeks on Peipsi järv ja Võrtsjärv.  

Nii nagu mujalgi maailmas, mõjutab ka Eesti (kala) _________________________________  põhiliselt 

inimtegevus, mille mõjul on nii liigirikkus kui ka enamiku kalaliikide (arvukas) 

____________________________________ pidevalt vähenenud.  
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Ülesanne 4         

 

Kirjutage homonüümide ainsuse omastava ja osastava vorm ning valige harjutuse lõpust 

homonüümide erinevad tähendused.  

Näide: värss, värsi, värssi 

a) noor härg 

b) luulerida 

 

 

1. plekk, ______________________________ 

a) 

b) 

 

2. tint, ______________________________ 

a) 

b) 

 

3. pits, ______________________________ 

a) 

b) 

 

4. puur, ______________________________ 

a) 

b) 

 

 

 

linnu või looma elupaik, rohumaa, laik,  labane liiderlik naine, silmus, kalapüügiriist, kala, rõivakaunistus, 

õhuke metall, alkohoolne jook, öökull, klaas alkoholi joomiseks, saiapätsike, ääretus, tööriist avade 

tegemiseks, kirjutusvedelik 



5 

 

 

Ülesanne 5          

 

Pange sulgudes olevad sõnad õigesse vormi (käändevorm või kaassõnaühend).   

Näide: Millised on teie esimesed muljed (Tartu linn) __Tartu linnast__ ? 

 Jüri arvas, et tema armastus (Mari) __Mari  vastu_ on tõeline. 

 

1. Olen kaotanud kontakti (oma kaugemad sugulased) ___________________________________ 

_________________________________________________________ . 

2. Vanematele teeb muret laste vähenev huvi (lugemine) __________________________________ .  

3. Poisil polnud usku (oma võimed) _______________________________________________ . 

4. Vanaema mure (oma tervis) _________________________________________________ nakatas 

teisigi pereliikmeid. 

5. Ettevalmistused (reis) _____________________________ võtavad aega. 
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Ülesanne 6         

 

Väljendage sama sisu liitsõnaga.  

Näide: kapsastest toituv  uss > kapsauss 

 

1. vasest tehtud katel – _______________________________________________________ 

2. naissoost arst – ___________________________________________________________ 

3. kullast valmistatud karikas – ________________________________________________ 

4. metsa rajatud kalmistu – ___________________________________________________ 

5. hoop, mis on antud jalaga – ________________________________________________ 
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Ülesanne 7          

 

Muutke ainsuslikud sõnapaarid  mitmuslikuks ja mitmuslikud  ainsuslikuks.  

Näide:  vana kaardi > vanade kaartide 

kummalisi vigu > kummalist viga 

 

1. väikesteks üllatusteks  __________________________________________ 

2. roosat autot ________________________________________________ 

3. kitsail tänavail _________________________________________________ 

4. haigestunud müüjast ___________________________________________ 

5. rikkaks ohvitseriks _____________________________________________ 
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Ülesanne 8          

Lugege teksti ja kirjutage igasse lünka konteksti sobiv nimisõna käändes, mida lause nõuab. Näide on 

esimeses lauses.  

Kindlasti on olemas inimesi, kes esimese valguskiire või äratuskella helina peale silmad lahti 

teevad ja krapsakalt voodist välja hüppavad. Ma lihtsalt ei tunne ühtegi isiklikult. Enamusel meist 

on hommikuti ____________________________ raskusi. Kuidas siis hommikuti maast lahti saada? 

Esimene ___________________________ on „innovaatiline ja omapärane“ – hommikuseks mõnusaks 

ärkamiseks tuleb rohkem … magada! Jah, tegelikult annab raske ärkamine meile märku, et kurnatud 

keha vajaks pikemat ____________________________ . 
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Ülesanne 9         

 

Muutke tugevas astmes olevad sõnad nõrgaastmeliseks ja nõrgas astmes olevad sõnad 

tugevaastmeliseks. Märkige kõigi sõnade järele sulgudesse, kas tegemist on tugeva astmega (TA) või 

nõrga astmega (NA).  

Näide: tuba (TA) > toa (NA) 

 

1. võlgade ________________________________________________ 

2. saated _________________________________________________ 

3. sambaid _______________________________________________ 

4. küljel __________________________________________________ 

5. õhus _________________________________________________ 
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Ülesanne 10         

 

Leidke harjutuse lõpust võrdlusesse sobiv sõna või sõnaühend.  

 

1. Selle talu peremees teeb tööd nagu ___________________________________ .  

2. Ta suitsetab nagu _____________________________ – kaks pakki päevas. 

3. Pärast rasket tööpäeva magas mees nagu ___________________________________ . 

4. Täna on auditoorium külm nagu ______________________________________ . 

5. Mees ja naine on pidevalt tülis ja elavad juba kakskümmend aastat nagu 

____________________________________________ .  

 

kulutuli, hobune, kott, uni, kass ja koer, hundilaut, korsten, haud, vari, õlitatud välk 
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Ülesanne 11          

 

Moodustage etteantud nimisõnast isikut märkiv tuletis.  

Näide: laat > laadaline 

 

1. kala – 

2. nõu – 

3. jalgratas – 

4. sõda – 

5. matus – 
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Ülesanne 12        

 

Moodustage 10 liitsõna, mille täiend- ja põhiosa ümber tõstes saate uue liitsõna.  

Näide: lihaloom, loomaliha,  

 kaupmees, meestekaup 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Ülesanne 13         

 

Kirjutage eesti vanasõnadesse sobivad loomanimetused õiges vormis.  

Näide: Ära müü enne karu nahka, kui _karu  kodus. 

 

1. Hunt ____________________________ ei murra. 

2. Ega töö ole ______________________________ , et metsa jookseb. 

3. ________________________________ on targem kui muna. 

4. Ega ______________________________ kodu lähedalt kanu varasta. 

5. Kingitud _______________________________________ suhu ei vaadata.  
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Ülesanne 14         

 

Liigitage loetelus antud nimisõnad nelja rühma mitmuse omastava käände moodustamise järgi. Igasse 

rühma peab tulema neli sõna. Kirjutage sõnad tabelisse mitmuse omastava käände vormis.  

kõne, alevik, päevik, lagendik, pult, auto, tütar, vaal, füüsik, sajandik, rünnak,  saak, küünal, king, 

madalik, küülik 

 

roosade loomade kirjanikkude ehk 

kirjanike 

õpikute 

    

    

    

    

 

 

 


