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Järgnevalt on esitatud näiteid olümpiaadiülesannetest, tegemist ei ole tervikliku olümpiaaditööga. 

 

EESTI KEELE VÕÕRKEELENA OLÜMPIAAD 2016 

 

Ülesanne 1                                                                                                   Punkte ______ 

Igas tulbas on sõna, mis tähenduse poolest teiste hulka ei sobi. Tõmmake see maha.  
(10 punkti) 
 
Näide: 
julm 
toores 
jõhker 
metsik  
vapper 
 
oivaline 
hunnitu 
kasin 
võluv 
hurmav 

 

vilgas 
kärme 
väle 
nobe 
sõge 

kõle 
ruske 
külm 
jäine 
vinge 

  

     
 

Ülesanne 2         Punkte _________ 

Asendage kursiivis sõnaühend ekspressiivse liitomadussõnaga. (10 punkti) 

Näide. Pükstel on väga väikesed __imeväikesed__ taskud. 

 

1. Ukse taga seisis täiesti võõras _______________________________ mees. 

2. Noormees oli kodust lahkudes väga noor __________________________________ . 

3. Pärast rasket tööpäeva olin ma väga väsinud __________________________________ . 
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Ülesanne 3         Punkte ________ 

 

Kirjutage võrdlusesse sobiv omadussõna. (10 punkti) 

Näide. ___peenike __ nagu piitsavars. 

 

1) ________________________________ nagu rebane. 

2) ________________________________ nagu lauajalg. 

3) _________________________________ nagu karu.  

4) _________________________________ nagu lapsemäng. 

 

 

 

Ülesanne 4         Punkte ________ 

Kirjutage lünka antud sõnast (sõnadest) liite abil tuletatud omadussõna. (20 punkti) 

Näide. riik,  ___ riiklik___ programm  

1) ema, ______________________________  tütarlaps 

2) mahl, _______________________________ õun 

3) peal, _______________________________ sahtel 

4) pruun, ________________________________ nahk 

5) daam,  ___________________________________ käitumine 

6) täna, __________________________________ ajaleht 

7) kriit,  __________________________________ tahvel 
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Ülesanne 5         Punkte ________ 

Asendage seletus ühe omadussõnaga. (12 punkti) 

Näide. koer, kellel on pikad kõrvad: ___pikakõrvaline__ koer 

 

1. ülesanne, mida pole võimalik lahendada:  

__________________________________________ ülesanne 

2. maja ees olev lillepeenar:  

__________________________________________ lillepeenar 

3. maja, mis asub metsa ääres: 

___________________________________________ maja 

4. rohkesti vürtsi sisaldav kaste:  

___________________________________________ kaste  

 

Ülesanne 6         Punkte _________ 

Kirjeldage kaht pilti, lähtuge antud küsimustest. (10 punkti) 

 

1. Mis on pildil, millest see koosneb, missugune see on? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Ülesanne 7         Punkte _________ 

Pange sulgudes olevad sõnaühendid nõutud käände mitmuse vormi. (20 punkti) 

Näide. Mulle meeldib vaadata (huvitav film – osastav, mida?) __huvitavaid filme__ . 

 

1. Maril ei ole Jüri vastu (soe tunne – osastav, mida?) _________________________________ 

____________________________________ . 

2. Matkajad ei suutnud (suur raske seljakott – kaasaütlev, millega?) ______________________ 

____________________________________________________ kiiresti liikuda. 

3. Eakad inimesed kardavad kõndida (libe tänav – alalütlev, millel?) 

___________________________________________________________________ . 

4. Uus mööbel ei mahtunud (väike kabinet – sisseütlev, kuhu?) _________________________ 

_____________________________________________ . 

 

 

 

Ülesanne 9         Punkte _________ 

Moodustage omadussõnast keskvõrre ja pange see lausesse sobivasse vormi. (10 punkti) 

Näide. Kevadel läheb ilm (soe) ___soojemaks___ . 

 

1. Muusika muudab meie päevad (rõõmus) ___________________________________ . 

2. Mu uued naabrid tunduvad olevat eelmistest palju (sõbralik) 

________________________________________________ . 

3. Peavalu jääb juba (nõrk) __________________________________________ . 

4. Need püksid on mulle natuke pikad. Kas teil veidi (lühike) _____________________________ 

on? 
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Ülesanne 11         Punkte ________ 

Kirjutage lünka sobiv tagasõna ehk postpositsioon. (11 punkti) 

Näide. Paljud inimesed on pähklite __suhtes__ allergilised. 

 

1. Loomaaia elevant on laste _______________________ sõbralik. 

2. Ema on poja saavutuste _________________ uhke. 

3. Suvi oli päikeseliste ilmade _________________________________ erakordne. 

4. Ega sa minu ____________________ selle väikese asja _______________________ pahane 

ei ole? 

 

 

Ülesanne 12        Punkte _________ 

Loetelus on antud omadussõnad, millel on eesti keeles mitu tähendusvarjundit. Neil on 
seetõttu ka mitu eri tähendusega vastandsõna (antonüümi). Leidke igale omadussõnale kaks 
vastandsõna. Kirjutage iga vastandsõna juurde üks nimisõna, mida saab sellega koos 
kasutada. (10 punkti) 
Näide.  must 
 a) valge – valge värv 
 b) puhas – puhas pesu 
 

1. vana 

a) 

b)  

 

2. terve 

a) 

b) 
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Ülesanne 14         Punkte _______ 

Valige lausesse kas omadussõna või määrsõna. Tõmmake õigele variandile joon alla. 

(10 punkti) 

Näide. Lõpetasin töö (kiire / kiiresti). 

 

1. Tüdruk näeb oma uues kleidis väga (hea / hästi) välja. 

2. Võib-olla tundub see arvamus kellelegi (imelik / imelikult)? 

3. Sünnipäev oli (lõbusam / lõbusamini), kui Jüri oli osanud arvata. 

4. Kõige (tugevam / tugevamini) on kiire elutempo tunda Tallinnas. 

5. Haige tunneb end juba (parem / paremini).  

 

 

 

Ülesanne 15         Punkte _______ 

Moodustage lühike ülivõrre. (8 punkti) 

Näide. igav raamat –  ___igavaim___ raamat 

 

1) uhked riided –  ________________________ riided 

2) õnnelik naine – ___________________________ naine 

3) moodne telefon – ___________________________ telefon 

4) halb film – __________________________ film 


