
Sõnakett **  

Igas sõnas on talle vahetult eelneva sõnaga võrreldes muudetud täpselt ühte tähte. 

Mis sõna sobib lünka? [Kirjuta väikeste tähtedega.] 

 

keel - kell - kelk - kilk - kiik - ____ - miil - meil - meel - keel 

 

Vastus: kiil 

Huultelt lugemine ** 

Millisel pildil olev inimene ütleb m-häälikut? 

 

A.  

B.  

C.  

D.  
 

Vastus: A 

Keeleteadlane ** 

Milline järgnevatest sõnadest tähendab eesti keeles ‘keeleteadlane’? 

 

A. filoloogik 

B. lingvist 

C. polüglott 

D. tongoloog  

 

Vastus: B 

Kommentaar: sõnu tongoloog ega filoloogik pole olemas (keele- ja kirjandusteadlane on 

filoloog), polüglott on väga paljusid keeli oskav inimene. 

 



Keeled piirkonniti ** 

Vaata graafikut (andmete allikas ethnologue.com; 2019). 

 
 

Märgi graafiku põhjal õiged väited. 

 

A. Pooled Okeaania keeltest on väljasuremisohus. 

B. Euroopas on erinevaid keeli üle kolme korra vähem kui Ameerikas. 

C. Aasias kõneldakse üle 3000 keele. 

 

Vastus: B, C 

Samoa tähestik ** 

 
Samoa keelt kõneleb umbes 350 000 inimest, põhiliselt Lääne-Samoa saarel. 

Samoa keele kirjutamiseks kasutatakse ladina tähestikku nagu eesti keele kirjutamisekski, 

aga samoa tähestikus on ainult 17 tähte. Pildil on poster, mille järgi samoa lapsed saavad 

tähti õppida. 



 
Kui palju on samoa tähestikus täishäälikuid märkivaid tähti? 

 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

 

Vastus: C 

Hiina arvud *** 

 
Hiinas kirjutatakse numbreid järgnevalt:  



 

Mis arv on ? 

 

Vastus: 34 

Kommentaar: esimene märk näitab kümnelisi, kui sellele järgneb ’10’-t tähistav märk. 

Viimane märk näitab ühelisi. 

Pakendiinfo *** 

 
Pildil on tükike ühest pakendist, näha on leedukeelne tekst. 

 

Mille pakend see on? 

 

A. kätekreem 

B. mäekristallid 

C. kakaopulber 

D. külmutatud pitsa 

 

Vastus: C 

 



Malai sõnapaarid ***  

 
Malai keel on ametlik keel Malaisias, Bruneis ja Indoneesias.  

Malai keelest on Euroopas kõneldavatesse keeltesse võetud sõna orangutan. Meil tähendab 

see teatavat inimahvi, aga malai keeles on orang hutan sõna-sõnalt tõlkides ‘metsainimene’. 

 

Leia malaikeelsetele sõnapaaridele õiged tähendused. 

A. buku besar 

B. buku lama 

C. kuda besar 

D. orang kaya 

 

1. rikas inimene 

2. suur raamat 

3. suur hobune 

4. vana raamat 

 

Vastus: A – 2, B – 4, C – 3, D – 1  

Kommentaar: kui orang hutan on ’metsainimene’, siis orang kaya peab olema ’rikas 

inimene’; samuti selgub, et nimisõna eelneb omadussõnale. 

Roro arvud ***  

 
Roro keelt kõneleb Paapua Uus-Guineas umbes 4000 inimest. 

On antud arvud ‘2’ kuni ‘10’ roro keeles. Antud sõnades sisaldub ka arvsõna, mis tähendab 

‘1’. 

 

‘2’ - rua 

‘3’ - aihau 



‘4’ - bani 

‘5’ - ima 

‘6’ - abaihau 

‘7’ - abaihau hamomo 

‘8’ - ababani 

‘9’ - ababani hamomo 

‘10’ - harau haea 

 

Kuidas on roro keeles ‘1’? (Kirjuta vastus väikeste tähtedega.) 

 

Vastus: hamomo 

Kommentaar: ’7’ on ’6+1’ ja ’9’ on ’8+1’. 

Pool ja terve ***  

 
Ungari keel ja mansi keel on eesti keele kauged sugulaskeeled. Sarnasusi eesti keelega on 

nii sõnavaras kui ka grammatikas. 

On antud neli õiget väidet ungari, mansi ja eesti keele kohta. 

a) Ungari keeles cipő võib märkida nii kui ka ning kesztyű nii 

kui ka . 

b) Ungari keeles láb on , aga fél láb on , mis otsetõlkes tähendaks ‘pool 

jalg(a)’, sest fél tähendab ‘pool’. 

c) Mansi keeles sam on , kuid on palsam, mis otsetõlkes tähendaks 

‘poolsilm’, sest pal tähendab ‘pool’. 

d) Eesti keeles täpselt sellist kasutust ei leia, kuid pool on tarvitusel näiteks väljendis 

nägin poole silmaga, kui tahaks öelda, et midagi natuke justkui nägin. 

 

Millised järgnevatest väidetest on õiged? 

 

A. Ungari keeles tuleb kasutada sõna ‘pool’, kui tahta öelda ‘üks müts’ 

B. Mansi ja ungari keeles tuleb kasutada sõna ‘pool’, kui tahta öelda ‘üks käsi’. 



C. Eesti keeles saab öelda kuulsin poole kõrvaga, kui tahaks öelda, et midagi natuke 

justkui kuulsin. 

 

Vastus: B, C 

Hatami asjad ***  

 
Hatami keelt kõneleb umbes 15 000 inimest Lääne-Paapuas. 

On antud mõned sõnad ja sõnapaarid hatami keeles ning nende tõlked eesti keelde. 

 

di-de minu ‘minu koht’ 

di-bou ‘minu pea’ 

ig bou ‘katus’ 

di-de ig ‘minu maja’ 

a-ndab ‘sinu käsi’ 

a-de wid ‘sinu banaan’ 

 

Kuidas on hatami keeles ‘sinu koht’?  

 

A. di-de sinu 

B. di-minu 

C. a-de sinu 

D. a-de minu 

E. a-minu 

 

Vastus: D 

Kommentaar: kui miski kuulub mulle/sulle, nii et seda ei saa minust/sinust eraldada (nt 

kehaosad), kasutatakse eesliidet di-/a-; eraldatavate asjade puhul kasutatakse asesõna  

di-de/a-de; fraas ig bou tähendab sõna-sõnalt tõlkides ’maja pea’. 

 



Saami sõnavara ***  

 
Saami keeled on eesti keele sugulaskeeled, mida kõneldakse Rootsi, Norra ja Soome 

põhjaosas ning Venemaal Koola poolsaarel. 

Saami keeltes on sõnu, mille tähenduse edasiandmiseks eesti keeles tuleb kasutada tervet 

lauset. 

Järgnevalt on kaldkirjas esitatud mõned põhjasaami sõnad koos tähendusseletustega. Igast 

seletusest on aga üks sõna välja jäetud.  

Loe laused läbi ja otsusta, mis on see üks sõna, mis sobib igasse lünka (see sõna ei ole 

igas lauses samas käändes). 

 

Bichi tekib, kui maa on ______vaba ja külm. 

Čiegar on kõvaks trambitud ______. 

Geadrdni on õhuke jääkiht ______valli otsas. 

 

Kirjuta sõna, mis sobib igasse lünka (nimetavas käändes (kes?/mis?); väikeste 

tähtedega). 

 

Vastus: lumi  

Isuri kiigelaul ****  

 
Isuri keel on eesti keele kõige lähemate sugulaskeelte hulgas. Paraku on isuri keele 

kõnelajaid praeguseks ainult u 130. 

On antud katkend isuri rahvalaulust, kus kiigele tulev neiu uurib, kelle valmistatud kiik on. 

Omadele on tasuks munad ning pannkoogid, aga pahatahtlikele võõrastele antakse 

keedetud madusid. Värsiridade eestikeelsed tõlked on ülakomade vahel. Laulust on üks 

sõna puudu. 



La ko katson liekkuani, ‘Las nüüd vaatan oma kiike,’ 

 kiuzaelen kiekkuani: ‘proovin oma kiike:’ 

Ku on omani tegemä, ‘Kui on oma (venna) tehtud,’ 

 ________ pannunkakkaraizen, ‘küpsetan pannkoogikese,’ 

 keidän keltaizen munaizen ‘keedan kollase munakese’ 

 tinazessa tiskizessä, ‘tinases nõus,’ 

 vaskireunassa vaissa. ‘vaskäärega kausis.’ 

Ku on viera’an tegemä, ‘Kui on võõra tehtud,’ 

 keidän kännün käärmeidä, ‘keedan känkra madusid,’ 

 pion pitkiä mattoja. ‘peotäie pikki madusid.’ 

Milline sõna sobib lünka? 

A. küpsetan 

B. keidän 

C. paissan 

D. teen 

Vastus: C 

Kommentaar: värssides korduvad sõnade algustähed. 

Ungari fonotaktika ****  

 
Ungari keeles on õige öelda szekrényben ‘kapis’, aga mitte szekrényban. 

Ungari keeles on õige öelda dobozban ‘karbis’, aga mitte dobozben. 

Ungari keeles on õige öelda szekrényre ‘kapile’, aga mitte szekrényra. 

Ungari keeles on õige öelda asztalra ‘lauale’, aga mitte asztalre. 

Ungarikeelne sõna levél tähendab ‘kiri’.  

 

Millised järgmistest sõnadest on ungari keeles õiged? 

A. dobozre 

B. dobozra 

C. levélben 

D. levélban 

 

Vastus: B, C 

Kommentaar: käändelõpus olev täishäälik oleneb sellest, milline täishäälik on sõna tüves. 

 



Ilmakaared ****  

 
Eesti kirjakeeles tähistavad põhiilmakaari sõnad põhi, lõuna, ida ja lääs, vaheilmakaari kirre, 

kagu, edel ja loe. Murretes on kasutatud muidki sõnu või siis ei tähenda samad sõnad samu 

ilmakaari. Seejuures on huvitav, et näiteks Kihnu saarel (kaardil punase täpi asukohas) ja 

Häädemeestel on ühisjooni ilmakaarte väljendamisega liivi keeles (kaardil sinine täpp).  

Allpool oleval joonisel on märgitud ilmakaared Kihnu murdes (punasega) ja liivi keeles 

(sinisega), aga mõned sõnad on puudu. 

 
 

Märgi jooniselt puuduvate liivi ja Kihnu sõnade õiged tähendused.  

A. (Kihnu) edäl  

B. (Kihnu) lõona 

C. (Kihnu) vesigar, (liivi) ve’žgõr 

D. (Kihnu) muagar, (liivi) mǭgõr 

 

[CATEGORIES] 

1. ida 

2. lääs 

3. kagu 

4. lõuna 

 

Vastus: A – 4, B – 3, C – 2, D – 1  

Kommentaar: vesikaar on suurema mere pool, maakaar maismaa pool. 

 



Vanad sõnad ****  

Eesti keele lähemad sugulaskeeled on näiteks isuri, soome, liivi ja vadja keel, millest 

arusaamiseks ei pea teinekord palju vaeva nägemagi (nt eesti jänes kõlab samamoodi ka 

vadja keeles, aga soome keeles öeldakse jänis).  

Eesti keele kaugemad sugulaskeeled on näiteks handi, mansi ja ungari keel. Sarnasusi 

nende keeltega on raskem märgata. Näiteks eesti jää ja ungari jég sarnasust näeb siis, kui 

teada, et eesti keeles on täishäälikute vahelt kadunud g (õigemini ŋ), aga ungari keeles on 

kadunud sõnalõpu täishäälik.  

Kui mõnele eesti keele sõnale leiame vasteid ka kaugemates sugulaskeeltes, viitab see 

sellele, et tegu on väga vana sõnaga. Koguni mingi sellise sõnaga, mida võidi kasutada 

umbes 5000 aastat tagasi soome-ugri algkeeles, eesti keele kauges oletatavas esivanemas. 

 

Millised järgmistest sõnadest olid olemas soome-ugri algkeeles? 

 

[CHECKBOX: A, D, E] 

A. neli (vadja nellä, mansi ńila)  

B. kirp (vadja tširppu, ungari bolha) 

C. filoloog (soome filologi, ungari filológus) 

D. ilm (soome ilma, handi iləm) 

E. käsi (vadja tšäsi, ungari kéz) 

 

Vastus: A, D, E 

Kommentaar: ungari sõnal bolha pole mingit häälikulist sarnasust sõnaga kirp; filoloog on 

rahvusvaheline kultuurisõna, mida soomeugrilased 5000 tagasi ei vajanud; eesti k vaste 

vadja keeles on tš. 

Jaapani pildike ****  

 
Jaapani keelt räägib ligi 130 miljonit inimest. Kõnelejate arvu järgi on jaapani keel maailmas 

suuruselt 13. kohal. 

Vaata allolevat joonist. Yuki ja Sakura räägivad, mida nad ümberringi näevad. 



 
Sakura: asoko ni kitsune ga imasu. ‘Seal on rebane’ 

Yuki: asoko ni booru ga arimasu. ‘Seal on pall.’ 

Sakura: koko ni shaberu ga arimasu. ‘Siin on labidas.’ 

Yuki: koko ni kumade ga arimasu. ‘Siin on reha.’ 

Sakura: soko ni kumo ga imasu. ‘Seal on ämblik.’ 

Yuki: soko ni shaberu ga arimasu. ‘Seal on labidas.’ 

 

Järgmiseks ütleb Sakura: ‘Seal on hiir.’ Kuidas on see jaapani keeles? 

 

A. asoko ni nezumi ga arimasu 

B. koko ni nezumi ga arimasu 

C. soko ni nezumi ga arimasu 

D. asoko ni nezumi ga imasu 

E. koko ni nezumi ga imasu 

F. soko ni nezumi ga imasu  

 

Vastus: F 

Kommentaar: soko tähendab ’seal sinu juures’, asoko tähendab ’seal, aga mitte sinu juures’; 

arimasu öeldakse elutute, imasu elus objektide kohta. 

 


