
 
SININE TUBA 
 
KOOL ………………………………………………..    PUNKTE ….. 
 
 
 
Ülesanne 1 (5 punkti) 
 
 
Kuulatavas tekstis on 15 sõna , mis sinna kuidagi ei sobi. Kuulake teksti 
hoolikalt ja kirjutage sobimatud sõnad allpool olevale punktiirjoonele.  
Teksti loetakse ette kaks korda. 
 
 

   AASTARING 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………. 

 
 



SININE TUBA       VASTUSLEHT  

 
 
Ülesanne 1 (5 punkti) 
Õpioskused: Oskus keskendunult jälgida kuulatavat teksti ning märgata etteloetavas tekstis 
sinna sobimatuid sõnu; jagada tähelepanu kuulamise ja sõnade ülesmärkimise vahel. 
Teksti loetakse ette kaks korda. 
 

AASTARING 

Looduse rütm on iidsetest aegadest peale olnud ühesugune. Päike tõuseb igal 

hommikul voodist ja läheb õhtul tagasi looja, septembri kuu kasvab kilomeetri 

ja kahaneb ikka ja jälle. Aastaajad vahelduvad öösiti järjekindlalt ühtviisi: 

loodus ärkab alati kevadel, teeb suve läbi tööd, annab sügisel korstnale saagi ja 

jääb siis talveunne, et kevadel puhanuna uut triibulist ringi alustada. 

Täpselt nõnda elas vanasti ka suurlinna talu. Varakevadel parandas peremees 

labidaga põllutööriistu, valmistuti suvetöödeks ja filmivõteteks. Kõige kiirem 

tööaeg oli kevadest sügiseni, kellelgi eitulnud mõttesse suvel puhkust võtta ega 

süüa. Sügisel, kui vili oli salves või meres, jäi kalade välitöid vähemaks ning 

purjeka elu koondus tarre. Nüüd võis kergemalt hingata, endale enam hõlpu 

lubada ja rohkem magada. Talu jäi koos loodusega karude talveunne. 

 

SOBIMATUD SÕNAD: 
voodist, tagasi, septembri, kilomeetri, öösiti, korstnale, triibulist, suurlinna, 
labidaga, (ja) filmivõteteks, (ega) süüa, (või) meres, kaladel, purjeka, karude 
 
HINDAMINE: 

0–2 eksimust– 5 punkti   7–10 eksimust – 2 punkti 

3–4 eksimust– 4 punkti   11–13 eksimust – 1 punkt 

5–6 eksimust – 3 punkti   14 või enam eksimust – 0 punkti 

 

Eksimuseks loetakse niihästi vääralt mahakriipsutatud sõnu kui ka 

mahatõmbamist vajavate sõnade allesjätmist teksti. Sõnade esitamise 

järjekorrast punktisumma ei olene. 



SININE TUBA 
 
KOOL ………………………………………………..    PUNKTE ….. 
 
 
 
Ülesanne 2 (5 punkti) 
 
Allpool on 10 loetelu Eesti tuntud inimeste nimedest. Kirjutage lünkjoontele, 
mis on ühist kõigil sama rühma nimedel või nende kandjail.  
 
1. Tõnis Lukas, Gerd Kanter, Marko Asmer, Jaanus Vaiksoo, Tanel Padar –  
………………………………………………………………………………… 
 
2. Vaike Tiik, Lennart Meri, Elo-Reet Järv, Tõnu Oja, Olev Jõgi – 
…………………………………………………………………………………. 
 
3. Erika Salumäe, Edgar Savisaar, Harri Jõgisalu, Merle Karusoo, Uno Puusaag – 
……………………………………………………………………………………………. 
 
4. Raul Rebane, Toomas-Henrik Ilves, Laine Jänes, Tanel Sokk, Margus Hunt –
…………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Kalju Kiisk, Andrus Ansip, Siiri Sisask, Erika Esop, Marko Matvere – 
………………………………………………………………………………….. 
 
6. Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik, Peeter Päll –
……………………………………………………………………………………………  
 
7. Eri Klas, Ellen Niit, Mart Laar, Luisa Värk, Erki Nool – 
…………………………………………………………………………………. 
 
8. Martin Müürsepp, Väino Rätsep, Oskar Köster, Evelyn Sepp, Jüri Kärner –  
……………………………………………………………………………………………… 
 
9. Kristiina Šmigun, Aino Pervik, Gerli Padar, Kaia Kanepi, Tiia Toomet – 
……………………………………………………………………………………. 
 
10. Margus Saar, Eve Kask, Priit Pärn, Heljo Mänd, Luise Vaher – 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
Iga õige vastus annab 0,5 punkti.. Kui võistkond suudab mõnes nimeloetelus leida 
enam kui ühe ühisjoone, saab neist igaühe eest 0,5 plusspunkti. 



SININE TUBA       VASTUSLEHT  

 
 
Ülesanne 2 (5 punkti) 
 
Õpioskused: Leida objektidel võimalikult palju erisuguseid tunnuseid; märgata ühist 
ja erinevat nimedes. Mõne võimaliku küsitavuse koral otsida abi või kontrollida oma 
arvamusi ÕSist (kärner, köster, ÕSi koostajad) 
 
Kirjutage lünkjoonele, mis on ühist kõigil sama rühma nimedel või nende kandjail. 
 
1. Tõnis Lukas, Gerd Kanter, Marko Asmer, Jaanus Vaiksoo, Tanel Padar –  
 kõik loetletud on meessoost 
 
2. Vaike Tiik, Lennart Meri, Elo-Reet Järv, Tõnu Oja, Olev Jõgi – perekonnanimed 
tähistavad mõnd veekogu 
 
3. Erika Salumäe, Edgar Savisaar, Harri Jõgisalu, Merle Karusoo, Uno Puusaag – 
perekonnanimed on liitsõnalised 
 
4. Raul Rebane, Toomas-Henrik Ilves, Laine Jänes, Tanel Sokk, Margus Hunt –
perekonnanimedeks on loomanimetused  
 
5. Kalju Kiisk, Andrus Ansip, Siiri Sisask, Erika Esop, Marko Matvere – kõigil 
algavad ees- ja perekonnanimi sama tähega 
 
6. Tiiu Erelt, Ti ina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik, Peeter Päll – Eesti 
õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006  koostajad 
 
7. Eri Klas, Ellen Niit, Mart Laar, Luisa Värk, Erki Nool – perekonnanimed on 
ühesilbilised 
 
8. Martin Müürsepp, Väino Rätsep, Oskar Köster, Evelyn Sepp, Jüri Kärner – 
elukutsed  
 
9. Kristiina Šmigun, Aino Pervik, Gerli Padar, Kaia Kanepi, Tiia Toomet – naised 
 
10. Margus Saar, Eve Kask, Priit Pärn, Heljo Mänd, Luise Vaher, – puunimetused  
 
 
Iga õige vastus annab 0,5 punkti. Sisult õige vastuse korral õigekeelsus- ega 
sõnastusvead miinuspunkte ei tingi. Kui võistkond suudab mõnes nimeloetelus leida 
veel siin märkimata ühisjooni, annab igaüks neist 0,5 plusspunkti. 



 
SININE TUBA 
 
KOOL ………………………………………………..    PUNKTE ….. 
 
Ülesanne 3 (5 punkti) 
 
Moodustage uued laused, kus allakriipsutatud kirjakuju esineks sootuks 
teistsuguses tähenduses. 
 
Näidis. Vihma kallas kui oavarrest. – Seal on jõe kallas väga järsk. 
 

1. Meie võistkonnas on viis sõpra.  

…………………………………………………………………………… 

2. Äkki hakkas sadama vihma.  

……………………………………………………………………………. 

3.  Jaan kirus viletsat ilma. 

……………………………………………………………………………. 

4. Laupäeval sõidan isaga maale. 

……………………………………………………………………………. 

5.  Meistrivõistlustel tahab võita iga sportlane. 

……………………………………………………………………………. 

6. Selles külas on kõik talud jõukad. 

……………………………………………………………………………. 

7. Kui püüad, saad kõigest üle. 

……………………………………………………………………………. 

8. Sel veel on pisut imelik maitse. 

……………………………………………………………………………. 

9.  Ants määris oma valutavat kanda salviga. 

……………………………………………………………………………. 

10.  Urmo segas kaarte hoolikalt. 

……………………………………………………………………………. 



SININE TUBA       VASTUSLEHT  

 
 
Ülesanne 3 (5 punkti) 
 
Õpioskused: Ülesanne näitab mõtte liikuvust, valmisolekut abi otsida sõna tähenduse 
leidmiseks ÕSist ja lühikeste, sõna tähendust avavate lausete koostamise oskust.  
 
Moodustage uued laused, kus allakriipsutatud kirjakuju esineks sootuks 
teistsuguses tähenduses. 
 
 
Kasutusvõimalikke sõna tähendust avavaid näiteid. 
 

1. Meie võistkonnas on viis sõpra. –  ta viis, laulu viis 
 

2. Äkki hakkas sadama vihma. – sadama taga on parkimisplats 
 

3. Jaan kirus viletsat ilma. –  ilma vihmavarjuta, jäime ilma 
 

4. Laupäeval sõidan isaga maale. – imetlesime kauneid maale 
 
5. Meistrivõistlustel tahab võita iga sportlane. – leib ilma võita 

 
6.  Selles külas on kõik talud jõukad. – kuidas sa seda talud? 

 
7. Kui püüad, saad kõigest üle. – suur saad heina 

 
8. Sel veel on pisut imelik maitse. – palun veel suppi 

 
9. Ants määris oma valutavat kanda salviga. – ei jaksa seda kanda 

 
10.  Urmo segas kaarte hoolikalt. –  võimsate kaarte all 
 

 
Iga sõna sisu avav ja õigekeelsuslikultki korrektne lause 0,5 punkti.  Sobivaks 
loetakse ka kirjakuju esinemine liitsõna osana. 

 

 

 

 

 



 

 
SININE  TUBA 
 
KOOL...................................................   PUNKTE............... 
 
Ülesanne  4 (5 p)     
 
Aafrika riigid   
 
Enamus Aafrika riike on maailmakaardile tekkinud alles 20. sajandil. Leia 
nende riikide kohta järgmist infot: 

 
1. Mitu iseseisvat riiki on tänapäeva Aafrikas kokku?  

 
 

2. Nimeta kaks riiki Aafrikas, millel on kõige rohkem naaberriike: 
 

  
 Iseloomusta neid kaht naaberriiki, nimetades nende  

 
kaks sarnasust:  

 
 

kaks kõige suuremat erinevust: 
 
 
 
3. Nimeta vaid ühe naabriga Aafrika riik: 
 
 
 Mille poolest on see riik eriline? 

 
 
 
Allikad: 
 
 
 
 
 
 

 

 



SININE TUBA         Vastusteleht 
 
Ülesanne 4  (5 p)      
Aafrika riigid 
Õpioskused: tähelepanelikkus, info otsimine mitmest kohast, seoste loomise oskus, 
võrdlemine. 
 
Enamus Aafrika riike on maailmakaardile tekkinud alles 20. sajandil. Leia nende riikide 
kohta järgmist infot: 

4. Mitu iseseisvat riiki on tänapäeva Aafrikas kokku:  
53          0,5 p 

5. Nimeta kaks riiki Aafrikas, millel on kõige rohkem naaberriike, loetle naabrid. 
9 naabriga on: 
Sudaan –  naabrid: Tšaad, Liibüa, Egiptus, Eritrea, Etioopia, Kenya, Uganda, Kongo 
Demokraatlik Vabariik, Kesk-Aafrika Vabariik  1 p 
  
Kongo Demokraatlik Vabariik – naabrid:  Kesk-Aafrika Vabariik, Sudaan, 
Uganda, Rwanda, Burundi, Tansaania, Sambia, Angoola, Kongo.     

         
Iseloomusta neid kaht naaberriiki nimetades nende juures: 
2 sarnasust (midagi neist)      1 p 

 * riigikorrad – vabariik, diktatuur, kodusõjad 
 * mõlemad Aafrika suurriigid  
 * vihmametsad 
 * elanikud tegelevad põllumajandusega 
 * tasased maad       1 p 
 2 kõige suuremat erinevust: 
 *usk – islam Sudaanis , mida Kongo DV-s pole 

*maavarad – Kongo DV rikas maavarade poolest -teemantide ja koobalti poolest 
*Kongo DV peaaegu üleni maismaariik (kuna Aafrikas on kaks Kongo riiki, siis 
tuleks kindlasti lisada DV või vabariik)       

6. Nimeta vaid ühe naabriga Aafrika riik: 
Lesotho         0,5 p 

 
Mille poolest on see riik eriline? 
Lesothot ümbritseb igast küljest LAV,  
Või siis – vee-energiast toodetakse kogu vajaminev elekter. Suur osa elektrist 
müüakse Lõuna-Aafrikasse.  

   Üks neist       0,5 p 
 
Allikad: Õpilase Geograafiaentsüklopeedia. 2007, Tallinn: Varrak lk 233 (Aafrika kaart), 
Sudaan lk 239, Kongo DV lk 258, Lesotho lk 268    0,5 p 
Kimmo Kiljunen, 2005, A ja O taskuteatmik: riigid ja lipud, Tallinn: Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, lk 195 - 
 
 

 

 

 



SININE  TUBA 
 
KOOL.................................................    PUNKTE.................. 
 
Ülesanne 5 (5 p) 
 
Vanaaja kultuurisaavutused 
 
Leia ja kirjuta järgnevas loetelus toodud kultuurisaavutused õigesse tabeli 
lahtritesse:  
kiilkiri, „rippuvad aiad“, paberi leiutamine, palsameerimine, tähestikkiri, eepos 
„Gilgameš“, male, hieroglüüfid, sfinksid 
 
Egiptus Mesopotaamia Muu piirkond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Allikad:   
 

 

 

 

 

 

 



SININE  TUBA         Vastusteleht 
 
Ülesanne 5  (5 p) 
 
Vanaaja kultuurisaavutused 
Õpioskused: info otsimine õpiku sisukorras olevate märksõnade abil. 
Leia ja kirjuta järgnevas loetelus toodud kultuurisaavutused õigesse tabeli 
lahtritesse:  
kiilkiri, „rippuvad aiad“, paberi leiutamine, palsameerimine, tähestikkiri, eepos 
„Gilgameš“, male, hieroglüüfid, sfinksid 
 
Egiptus Mesopotaamia Muu piirkond 
hieroglüüfid 
palsameerimine 
sfinksid 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 p 
 

kiilkiri 
„rippuvad aiad“ 
eepos „Gilgameš“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 p 

male 
paberi leiutamine 
tähestikkiri 
(hieroglüüfid – lugeda ka 
õigeks) 
 
 
 
 
 
 
1,5 p 

 
 
Allikad:  Kõiv, M., 1998. Vanaaeg. Ajalooõpik VI klassile. Tallinn: Avita, lk 46, 47, 41, 60, 
62, 64, 65, 76, 92, 99 
 
Märkused: Õpiku sisukorras märksõnade kasutamine 
pg 10 Egiptuse usund ja kultuur – lk 43-st, 
pg 14 Mesopotaamia usund ja kultuurisaavutused – lk 46-st, 
pg 17 Foiniikia kultuur – lk 76-st, 
pg 21 India kultuur – lk 92-st, 
pg 23 Hiina kultuur – lk 99-st. 
 


