
Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 

    Vanuserühm 11.-12. Klass 

Ülesannete näidised 

Ülesanne 1. Kirjuta, mida ütled järgmistes situatsioonides. (5 punkti) 

1) Oled restoranis ja soovid vett juua. Mida ütled ettekandjale? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Oled kodus kõrges palavikus ja soovid vett juua. Mida ütled vennale? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Ülesanne 2. Kirjuta, kuidas ütleks Sander Saarepuu sama sisuga lause võõrale inimesele. (18 punkti) 

 

sõbrale võõrale inimesele 

Näidis: Astu edasi! Astuge edasi! 

Mitu korda ma sulle ütlema pean, et ära kõnni 

üle muru? 

 

Mine otse edasi ja pööra siis vasakule Seene 

tänavale! 

 

 

 

Ülesanne 3. Loe situatsioonikirjeldust ja kirjuta lahendus, mis väldib nii teietamist kui ka sinatamist. 

(8 punkti) 

1) Istud palavas bussis. Sa ei ulata ise akent lahti tegema. Pöördud akna all istuva reisija poole, 

et ta akna avaks. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Oled võõras linnas ära eksinud ja soovid minna sadamasse. Pöördud juhusliku mööduja 

poole, et temalt teed küsida. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ülesanne 4. Kirjuta sõnale sünonüüme. (Iga sobiv vastus 0,5 punkti) 

Aitäh! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tubli! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Ülesanne 5. Loe teksti ja märgi, kas väide on õige või vale. (6 punkti) 

Ilvese ja Tarandi erimeelsus: kas teietada või sinatada?  

President Toomas Hendrik Ilves ja Indrek Tarand jäid presidendikandidaatide debatil eriarvamusele, 
kas peaksid vanade sõpradena üksteist "sinatama" või "teietama". 

Kui Ilves kasutas debati algul Tarandi poole pöördudes teie-vormi, kostis Tarand talle: "Ma ei lähe 
selle õnge otsa, et hakkaks vastu teietama. Me oleme nii kaua sõbrad olnud, et oleks kohatu hakata 
teietama siin." 

Ilves vastas, et teietamine on pressi ees esinedes pigem elementaarne tava. "Oleme küll vanad 
sõbrad, aga pressi ees peaksime siiski üksteise poole "teie" pöörduma," arvas ta. 

"Ma olengi tuntud uute tavade maaletoojana," kostis seepeale Tarand. 

Järelejäänud debati jooksul jätkas Tarand visalt Ilvese sinatamist, Ilvesel õnnestus Tarandi poole 
pöördumist emmas-kummas vormis aga vältida. 

Allikas: http://www.ohtuleht.ee, Juhan Haravee, 22. august 2011. 

 

väide õige vale 

Toomas Hendrik Ilves ja Indrek Tarand on vanad sõbrad.   

Toomas Hendrik Ilves ei tahtnud Indrek Tarandit sinatada.   

 

 

Ülesanne 6. Kes tohib sinatada presidenti? (Iga sobiv vastus 0,5 punkti) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ülesanne 7. Tõmba ring ümber kõnetlus(t)ele, mis kirjeldatud situatsiooni ei sobi. (5 punkti) 

1) Sa ei saa kasutada e-kooli. Soovid, et õpetaja hinde sulle e-postiaadressile saadaks. Kirjutad: 

a) Palun saatke hinne minu e-postiaadressile! 

b) Palun saata hinne minu e-postiaadressile! 

c) Kas te saaksite saata hinde minu e-postiaadressile? 

2) Kuulad õpilastööde konkursil oma klassikaaslase ettekannet. Soovid üht asja täpsustada. Alustad 

oma küsimust: 

a) Palun täpsustage … 

b) Palun täpsustada … 

c) Palun täpsusta … 

  

http://www.ohtuleht.ee/


Ülesanne 8. Tee lause viisakamaks, kasuta iga kord erinevat strateegiat! (6 punkti) 

1) Tulge kiiresti siia! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Palun anda mulle dokumendid! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ülesanne 9. Kirjuta lausele viisakas vastus. (6 punkti) 

1) Jõudu tööle!    

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

2) Andke andeks!    

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Ülesanne 10. Sõber kutsus sind jäähokit vaatama, aga sa pead ära ütlema. Jätke lauset. (6 punkti) 

1) See on sinust väga kena, aga …………………………………………………………………………………………. 

2) Ma kardan, et ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ülesanne 11.  Too esile peamised erinevused sina- ja teie-vormi kasutuses eesti ja vene 

keeles (iga võrdlus 2 punkti) 

Eesti keel      Vene keel 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


