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SININE TUBA 

ÜLESANNE 1 
 
Kirjutage 4. veergu sõna või muu tähis, mille suhe 3. veerus olevaga oleks 
samasugune kui 2. ja 1. veeru sõnade jm tähiste suhe. 

 
Näidis     

1. 2.  3. 4. 
Soome             –  Helsinki  Eesti              –  Tallinn 
     
     

1. 2.  3. 4. 
Malaisia          – 
 

Aasia  Botswana        – ___________ 

põrand             – 
  

lagi  kelder              –  ___________ 

km                   – 
  

1000 m  ha                    –  ___________ 

laps                 –  
 

lell  isa                   –  ___________ 

S                     –  
 

N  Antarktika       –  ___________ 

Kutuzov          – 
  

Vene  Napoleon        –  ___________ 

kährik             –  
 

koerlane  jaaguar            –  ___________ 

19.02–20.03 
 

Kalad  22.12–20.01  ___________ 

Paul Keres 
 

maletaja  Kristjan Palusalu ___________ 

1000 korda suurem kilo-  10 korda väiksem ___________ 
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SININE TUBA 
 
ÜLESANNE 1 - Vastused 
 
Kontrollitavad oskused: erisuguste seoste ja suhete (osa – tervik, kuuluvus 
suuremasse üksusse, sugulussuhted, ühe ja sama erinevad väljendusviisid jne) 
nägemine–mõistmine ning analoogilise seose moodustamine; üldteatmeteose 
kasutamine küsitavuste kõrvaldamiseks ning sobiva võrdlusmaterjali leidmiseks. 
 
Teatmeteosed: „Väike entsüklopeedia” (2002, Eesti Entsüklopeedia Kirjastus) ja/või 
„ENEKE: õpilase teatmeteos” I–IV (Tallinn: Valgus 1982– 1986); 
Erelt, T., Leemets, T. „Õpilase ÕS” (Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2004). 
 
Vastused: 
 

1. 2.  3. 4. 
Malaisia          – Aasia  Botswana        – Aafrika 
põrand             –  lagi  kelder              –  pööning 
km                   –  1000 m  ha                    –  10 000 m2 / 

100 a 
laps                 –  lell  isa                   –  vend 
S                     –  N  Antarktika       –  Arktika 
Kutuzov          –  Vene  Napoleon        –  Prantsuse 
kährik             –  koerlane  jaaguar            –  kaslane 
19.02–20.03 Kalad  22.12–20.01  Kaljukits 
Paul Keres maletaja  Kristjan Palusalu maadleja 
1000 korda 
suurem 

kilo  10 korda väiksem detsi- 

 
Hindamine: Iga õige vastus annab 0,5 punkti.  
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SININE TUBA      
 
ÜLESANNE  2  
 
Ühenda read õigesti ja märgi täpsed viited allikaile. Rea lõppu lisa omalt poolt 
teemakohane märksõna. 
   

Eesti luuletaja J. Gutenberg 1857–1861 

Autode leiutamine „Kalevipoeg” 1801–1822 

Püramiidid Daimler ja Benz 1885–1886 

Trükikunsti leiutamine Cheops 1436–1456 

Kreutzwald Kr. J. Peterson keskaeg 
  

27.–16. saj eKr 
 
 
 
   Allikviide  Uus märksõna 
 
Eesti luuletaja 
 

    

 
Autode 
leiutamine 
 

    

 
Püramiidid 
 

    

 
Trükikunsti 
leiutamine 
 

    

 
Kreutzwald 
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Sinine tuba 
 
ÜLESANNE 2 - Vastused 
 
Kontrollitavad oskused: info süstematiseerimine märksõnade abil, teatmeteoste 
kasutamine ja korrektne allikale viitamine, uue võtme- või märksõna leidmine. 
 
Teatmeteosed: „Väike entsüklopeedia” (2002, Eesti Entsüklopeedia Kirjastus) ja/või 
„ENEKE: õpilase teatmeteos” I–IV (Tallinn: Valgus 1982– 1986). 
 
Vastused       Näidismärksõnu 
Eesti luuletaja  Kr. J. Peterson  1801–1822    kuju Toomel 
Autode leiutamine Daimler, Benz  1885–1886    bensiinimootor 
Püramiidid   Cheops  27.–16. s eKr    vaaraod, hauakamber 
Trükikunsti leiutam. J. Gutenberg  1436–1456    raamatud 
      (või keskaeg) 
Kreutzwald  Kalevipoeg”  1857–1861    eesti eepos 
 
Hindamine: Iga õige rida annab 1 punkti, seega kokku 5 punkti. Trükikunsti 
leiutamise ajana on õiged mõlemad vastused. Allika märkimata jätmine ja/või 
lisamata omapoolne märksõna võtab 0,25 punkti maha. 
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SININE TUBA 
 
ÜLESANNE 3 
 
Otsi ruudustikust allpool olevaile eesti omasõnadele ja mõisteseletustele võõr-
sõnalised vasted ning tõmba neile ruudustikus kriips peale. Arvesta, et mõni täht 
võib ühtaegu olla mitme sõna koostisosa. Kirjuta leitud võõrsõnad tabelisse 
tähenduse järele.  
Värvi üleni mustaks ruudud, kus on need kaks tähte, mida sõnade kirjutamisel 
ruudustikku pole kasutatud. 
 
Punkte saab võistkond läbikriipsutatud ja tabelisse kantud sõnade eest järgmiselt: 
  25 ja enam sõna 5 punkti  
  20–24 sõna  4 punkti  
  15–19 sõna  3 punkti   

10–14 sõna  2 punkti    
5–9  sõna  1 punkt  

  vähem kui 5 sõna  0 punkti 
 
Rühm saab lisapunkti, kui leiab ruudustikust kaks tähte, mis sõnade kirjutamisel üle 
jäid. Ruudustikus läbikriipsutamata sõnu, samuti tabelisse väära kohta kirjutatud ja 
raskete õigekirjavigadega sõnu õigeiks lahendeiks ei loeta.  
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A. Leia võõrsõnad. 
S S N A Š E L F M G 
T Ü R K I I S A R R 
D Ž I I P G E M E O 
N E D R O O E G T S 
Š E I K K O L O S S 
O P K Ü Q L I D E E 
K O Ü Ü L A F Y K F 
K S L V C N A G R O 
S E R E N A A D O R 
M E E R I I S K U P 
 
B. Kanna leitud võõrsõnad sobivasse paika. 
 Sõna tähendus või mõiste seletus  Võõrsõna või -lühend 

1. põllundus-, maa-  
2. sarnane ese või nähtus  
3. elulookirjeldus ( lühend väljendist curriculum vitae)  
4. jäik õpetus või eeskiri  
5. maastikuauto  
6. jutustav värssteos  
7. ühe heli silpnimetus  
8.  arenemis- või esinemisjärk  
9. pehme lihatükk; võrkpits  

10. maa-, Maa  
11. 12 tosinat  
12. mõte, kavatsus, juhtmõte  
13. kaasa arvatud (lühend sõnast inclusive)  
14.  hiiglasuur ese, hoone vms  
15. linnapea, kohaliku omavalitsuse juht  
16. korras, hästi (lühend sõnast okei)  
17. teos (lühend ladinakeelsest sõnast opus)  
18. aumärk  
19.  elund  
20. heliteoseid pillidel esitav kollektiiv  
21. ülikooli õppejõud, teadlane  
22. teisi laevu vedav abilaev  
23. ühe heli silpnimetus  
24. muusikalis-tantsuline meelelahutusetendus  
25. naiste käekott  
26. keelpilli saatel lauldav tervitus- või lembelaul  
27. Rootsi krooni ametlik tähis  
28 keemilise aine samaariumi sümbol  
29. kirjandusteose sündmustik  
30. soodus võimalus  
31. hõimupealik; kiireloomuline tants  
32. mandrilava  
33. peen, elegantne  
34. saun Vana-Roomas  
35. taevasinine või rohekas ehtekivi  
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SININE TUBA 
 
ÜLESANNE 3 - Vastused 
 
Kontrollitavad oskused: tähelepanelikkus tuntud sõnade eristamisel mõttetust tähe-
jadast; vähemtuntud sõnade aimamisi piiritlemine olemasoleva keelekogemuse põhjal 
(vokaalide ja konsonantide vaheldumine jm häälikute kombineerumise võimalused); 
võõrsõnastiku kasutamine kaheldavate sõnade kirjaviisi ning tähenduse kontrolli-
miseks. 
 
Kasutatav teatmeteos: „Võõrsõnastik” (Tallinn: Tea 1999) 
 
Vastused 
 
 PÕIKREAD  Vasakult paremale  Paremalt vasakule 

1. rida   šelf    šanss 
2. rida   türkiis       – 
3. rida   džiip       – 
4. rida      –     orden, geo- 
5. rida   šeik, koloss      – 
6. rida   idee, op       – 
7. rida      –    OK 
8. rida   agro-     organ, CV 
9. rida   serenaad      – 

          10. rida   meer    puksiir 
 
PÜSTREAD          Ülalt alla         Alt üles 

1. rida   šokk, Sm      – 
2. rida   süžee, eepos      – 
3. rida   ridikül       – 
4. rida      –     revüü 
5. rida      –    incl. 
6. rida      –    analoog 
7. rida   faas    filee 
8. rida   fa    dogma 
9. rida   re, SEK          orkester, term 

          10. rida   gross    professor 
 
 
 Sõna tähendus või mõiste seletus  Võõrsõna või -lühend 
1. Põllundus-, maa- agro- 
2. Sarnane ese või nähtus analoog 
3. Elulookirjeldus ( lühend väljendist curriculum 

vitae) 
CV 

4. jäik õpetus või eeskiri dogma 
5. Maastikuauto džiip 
6. Jutustav värssteos eepos 
7. ühe heli silpnimetus fa 
8.  arenemis- või esinemisjärk faas 
9. pehme lihatükk; võrkpits filee 
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10. maa-, Maa geo- 
11. 12 tosinat gross 
12. mõte, kavatsus, juhtmõte idee 
13. kaasa arvatud (lühend sõnast inclusive) incl. 
14.  hiiglasuur ese, hoone vms koloss 
15. linnapea, kohaliku omavalitsuse juht meer 
16. korras, hästi (lühend sõnast okei) O.K. 
17. teos (lühend ladinakeelsest sõnast opus) op. 
18. aumärk orden 
19.  elund organ 
20. heliteoseid pillidel esitav kollektiiv orkester 
21. ülikooli õppejõud, teadlane professor 
22. teisi laevu vedav abilaev puksiir 
23. ühe heli silpnimetus re 
24. muusikalis-tantsuline meelelahutusetendus revüü 
25. naiste käekott ridikül 
26. keelpilli saatel lauldav tervitus- või lembelaul serenaad 
27. Rootsi krooni ametlik tähis SEK 
28 keemilise aine samaariumi sümbol Sm 
29. kirjandusteose sündmustik süžee 
30. soodus võimalus šanss 
31. hõimupealik; kiireloomuline tants šeik 
32. mandrilava šelf 
33. peen, elegantne šikk 
34. saun Vana-Roomas term 
35. taevassinine või rohekas ehtekivi türkiis 
 
 
Punkte saab võistkond läbikriipsutatud ja tabelisse kantud sõnade eest järgmiselt: 
  25 ja enam sõna   5 punkti 
  20–24 sõna   4 punkti 
  15–19 sõna   3 punkti 
  10–14 sõna   2 punkti 
    5–9  sõna   1 punkti 
  vähem kui 5 sõna   0 punkti 
 
Rühm saab lisapunkti, kui leiab ruudustikust kaks tähte, mis sõnade kirjutamisel üle 
jäid. Ruudustikus läbikriipsutamata sõnu, samuti tabelisse väära kohta kirjutatud ja 
raskete õigekirjavigadega sõnu õigeiks lahendeiks ei loeta.  
 



 9 

SININE TUBA 
 
ÜLESANNE 4  
 
Loe tähelepanelikult läbi lisalehel olev ajalooline tekst.  
 
Anna kokkuvõtlikult, ilma tarbetute detailideta edasi teksti põhisisu. Ära kasuta 
selleks rohkem kui 80 sõna. 
 
Taani kuninga sõjakäik 
              
 Selsamal ajal tõusis ka Taani kuningas Valdemar II suure sõjaväega ja temaga 
koos tuli Lundi kiriku auväärne peapiiskop Andreas ja piiskop Nicolaus ja kolmas 
piiskop, kuninga kantsler, ja nendega kaasas oli Eestimaa piiskop Theoderic, kes 
kunagi Riias pühitsetud, oli Liivimaa kirku maha jätnud ja hoidis kuninga poole, ja 
slaavlaste vürst Wizzlaus omadega. Kõik nad maabusid oma sõjaväega Revala 
maakonnas ja asusid Lyndanisesse, mis oli varem olnud revalaste linnus  ja 
lammutades vana linnuse, hakkasid teist, uut ehitama. Ja revalased ja harjulased 
kogusid nende vastu suure sõjaväe ja saatsid oma vanemad kuninga juurde 
salakavalate rahusõnadega. Ja kuningas uskus neid, tundmata nende salakavalust ja 
andis neile kingitusi ja piiskopid ristisid nad saates nad rõõmuga minema. Omade 
juurde tagasi pöördunud, tulid nad kolme päeva pärast kogu oma sõjaväega õhtu eel, 
kui söögiaeg möödas oli ja tungisid viiest kohast taanlastele kallale ja võitlesid 
nendega ootamatult.  
 Ja mõned neist, arvates, et kuningas on telgis, mis oli auväärse Eestimaa 
piiskopi Theoderici oma, tungisid tema juurde sisse ja tapsid ta ning teised, jälitades 
muid, tapsid paljusid nende hulgast. Isand Wenezlaus aga seisis oma slaavlastega 
orus, mis on mäe merepoolsel nõlval. Ja nähes neid lähenevat, astus neile kohe vastu.  
 Ja võideldes nendega, ajas ta nad põgenema ja jälitas neid maha lüües ja 
tappes neid teel. Teised eestlased aga, kes taanlasi jälitasid, nähes nende põgenemist, 
kes slaavlastega olid võidelnud, jäid ka ise seisma, jättes taanlaste tagaajamise katki. 
Ja kogunesid kõik taanlased ühes kuningaga ja mõned sakslased, kes olid koos 
nendega, ja astusid eestlastele vastu, võideldes vapralt nendega. Ja eestlased 
põgenesid nende eest. Ja pärast seda kui kogu nende hulk on põgenema aetud, ajasid 
neid taanlased koos sakslaste ja slaavlastega taga ja vähestega tapsid neist enam kui 
tuhat meest ja ülejäänud põgnesid. Ja kuningas tänas ja piiskopid jumalat võidu eest, 
mille jumal neile paganate üle oli andnud. Ja ülalnimetatud piiskop Theoderici kohale 
panid nad  oma kaplani Wescelini ja kui linnus oli valmis ehitatud ja (oma mehed) 
sinna paigutatud, läks kuningas tagasi Taanisse. Ja sinna jäid maha piiskopid koos 
kuninga meestega, kes terve selle aasta läbi võitlesid revalastega, kuni need viimaks 
ristimise sakramendi vastu võtsid.  
       (Henriku Liivimaa kroonika) 
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SININE TUBA 
 
Ülesanne 4 - Vastused 
 
Kontrollitavad oskused: lugemisoskus (tähelepanelikkus lugemisel, vanaaegse teksti 
mõtestamine); oskus eraldada tekstist peamist, olulist; kokkuvõtte tegemine; kirjapandava 
ortograafiline ja välimuslik korrektsus; teatmeteoste kasutamine ja allikatele osutamine. 
 
Kasutatav teatmeteos (et kontrollida kahtluse korral õigekirja): Erelt, T., Leemets, T. „Õpilase 
ÕS” (Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2004). 
 
A.Kokkuvõtlik näidistekst: 

Taani kuninga sõjakäik  
Taani kuninga sõjavägi koos piiskoppide ja slaavi vürsti vägedega maabus Lindanises ja 
lammutas revalaste linnuse. Revalaste ja harjulaste vanemad käisid kuninga juures rahu 
sõlmimas, aga kolme päeva pärast ründas nende suur sõjavägi taanlasi ootamatult ning 
tappis palju vaenlasi. 
Orus paiknevad slaavlased lõid eestlased põgenema. Neid jälitasid vallutajad ja tapsid üle 
tuhande mehe. Vaenlased tänasid Jumalat võidu eest paganate üle ja rajasid oma linnuse. 
Võitlus kestis seni, kui revallased ennast ristida lasksid.       (71 sõna) 
 
 
 
 
 
Hindamine: Kokkuvõttes peavad olema edasi antud järgmised teemad: 1) Taani 
kuningaväed ja nende liitlased vallutavad Tallinna; 2) eestlaste rahusõlmimiskäik ja 
rünnak; 3) vaenlane lööb eestlased põgenema, paljud tapetakse; 4) vaenlane tänab 
Jumalat võidu eest ja rajab oma linnuse; 5) võitlus kestab terve aasta, kuni tallinlased 
end ristida lasevad. Iga teema väärtus on 1 punkt, seega kokku maksimaalselt 5 
punkti. Iga kümne ülearuse sõna eest kaotab rühm ühe punkti. 
Žürii võib punkti maha võtta ka arusaamatute lausete ja rohkete õigekirjavigade tõttu. 
 
 Õige vastus igale küsimusele  annab 1 punkti + 1 punkt kokkuvõttes õige(te)le 
allika(te)le osutamise eest, niisiis kokku 5 punkti. 
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SININE TUBA 
 
ÜLESANNE 5 
 
Täida teatmeteoste abil lüngad järgmistes lausetes. Sulgudesse märgi täpsed 
kirjed, kust teadmised pärinevad. 
 
 

1. Henriku Liivimaa kroonika on kirja pandud aastatel 
_______________________.  

(________________________________________). 
  
 

2. Liivimaa kroonika on kirjutatud _____________________ keeles. 
(________________________________________). 
 
 
3. Lindanise on ________________(mille?) muistne nimi, mis esineb 
______________________ (kus?) ka Lindanisa kujul. 
(________________________________________). 
 
 
4. Revala või ka Rävala nime kandis 
______________________________________. Selle järgi hakkasid sakslased 
Revaliks nimetama________________________. 
(________________________________________). 
 
 
 
 

 

SININE TUBA 
 
ÜLESANNE 5 - Vastused 

 
Täida teatmeteoste abil lüngad järgmistes lausetes. Sulgudesse märgi täpsed kirjed, 
kust teadmised pärinevad. 
§ 1. Henriku Liivimaa kroonika on kirja pandud aastatel _1224–1227.  

(Väike entsüklopeedia 2002, lk 
349). 

 2. Liivimaa kroonika on kirjutatud _ladina keeles. ( ENEKE 1, lk 289) 
. 

3. Lindanise on Tallinna muistne nimi, mis _eesti rahvaluules esineb ka 
Lindanisa kujul. (Väike entsüklopeedia 2002, lk 671). 
4. Revala või ka Rävala nime kandis Eesti muistne maakond. Selle järgi 
hakkasid sakslased Tallinnat nimetama Revaliks. (Väike entsüklopeedia 2002, 
lk 1047 või ENEKE 3, lk 237).  

 
Kokku võib saada 5. ülesande eest maksimaalselt 5  punkti. 


