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Ülesanne 1. Mõisted stereotüüp, prototüüp, arhetüüp (6 punkti) 
 

1. A. (0,5 punkti) Otsi täherägastikust kolm mõistet: stereotüüp, arhetüüp, prototüüp. Sõnad 

võivad olla nii vertikaalselt, horisontaalselt kui ka diagonaalselt. Tähista sõnad arusaadavalt.   
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B.(1 punkt) Kirjuta kasti sisse mõistete alla nõutud seletused. Sind aitab e-keelenõu lehekülg, 

kust vaata õigekeelsussõnaraamatu (ÕS) ja seletava sõnaraamatu (EKSS) seletusi.  

         

! Abiks ruutkoodi lugemisel. Võta iPad ja leia sealt ruutkoodi lugeja ikoon  

(vt paremal). Vajuta ikoonile ning hoia kaamerasilma e-keelenõu ruutkoodi kohal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Arhetüüp (EKSS 1. tähendus) 

 

Stereotüüp (ÕS, ülekantud tähendus) 

 

Prototüüp (kirjanduslik tähendus) 

 

 e-keelenõu ruutkood 
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2.  (1 punkt) Mida ühist on mõistetel arhetüüp ja prototüüp? Mille poolest need aga 

teineteisest erinevad?  

 

Ühine  _______________________________________________________________ 

Erinev  _______________________________________________________________ 

3. (1 punkt) Loe läbi nelja mõiste seletused ja kirjuta seletusele kohale, mis mõistega (kas 

stereotüüp, arhetüüp, prototüüp) on tegu. Üks seletus jääb üle, see ei sobi ühegagi neist.  

 

__________________ __________________ __________________ _________________ 
kindel isik, kelle 
elukäigu, iseloomu, 
välimuse, kõnepruugi 
vms põhjal loob 
kirjanik oma tegelase 

organismi kõigis 
kromosoomides 
paiknevate geenide 
kogum 

muutumatu alustüüp, 
mille alusel luuakse 
teisi 

muutumatu 
kordumine, võib 
esineda nii tegelase, 
tegevuse kui ka 
suhtumise tasandil 

4. (1 punkt) Too näide stereotüübi, arhetüübi ja prototüübi kohta.  

 

a) stereotüüp _______________________________________________________________ 

b) arhetüüp     _______________________________________________________________ 

c) prototüüp   _______________________________________________________________ 

5. (1, 5 punkti) Täida lünkülesanne.  

A. Lisa lünka sobiv esiosa, kas arhe-, stereo- või proto-. (0,5 punkti) 

 

_____________tüüpe süvendavad ka lasteaiad, kuhu muretsetakse vähe selliseid 

mänguasju, mis on mõeldud nii poistele kui tüdrukutele. 

Kui rääkida euroopa kultuuri _____________tüüpidest, siis minu jaoks on loomulik, et 

Hamlet on kõige huvitavam. 

Kirjanik Tõnu Õnnepalu möönis, et raamatukangelastel on ___________tüübid, kuid 

tegelased ei vasta reaalsete inimeste olemusele siiski täielikult. 

B. (1 punkt) Lisa lünka võõrsõnade arhetüüp, prototüüp ja stereotüüp asemel omasõna 

või väljend.  

 

_____________________ (kellena? millena?)on ta kasutanud ühte oma lastest ja ühte 

modelli. 

Me oleme kõik omavahel tihedalt seotud ja me saame muuta ______________________ 

___________________ (keda? mida?) vanadusest ja vanadest inimestest. 

„Kevade“ on õieti kogu Eesti rahva _____________________ (kelle? mille?) kogum. 

 

Allikas: keeleveeb.ee, Eesti Päevalehe alakorpus  
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Ülesanne 2. Töö sõnaraamatute ja sõnaartikliga (7 punkti) 
 

1. (2 punkti) Uuri seda sõnaartiklit ja täida ülesanded.  

t`üüp <22e: tüübi, t`üüpi>. Tüüp hooneid = hoonete tüüp = hoone+tüüp. Kõrgema närvitalitluse 

tüüp. Näidendi tüübid (tegelaskujud, karakterid). Suhtleb mingite kahtlaste tüüpidega ARGI. Uut 

tüüpi seadmed uuetüübilised seadmed. Thatcheri tüüpi poliitik. {Laager-tüüpi õlu} 

→ laagriõlu; {kamber-tüüpi vangla} → kambervangla. Inim+tüüp, kooli+tüüp, mulla+tüüp, 

trüki+tüüp; all+tüüp, põhi+tüüp, sega+tüüp, vastand+tüüp; bio+tüüp, geno+tüüp, 

proto+tüüp. Tüüp+ tüüpiline: tüüp+ülesanne, tüüp+projekt EH, tüüp+põhikiriJUR, tüüp+sõna KEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (1 punkt) Leia sõnaartiklist näide, kus esineb sõna tüüp 

a. argikeelse sõnana _________________________________________ 

b. ehitusvaldkonna sõnana ____________________________________ 

c. keeleteadusliku sõnana _____________________________________ 

d. juriidilise sõnana ___________________________________________ 

 

3. (2 punkti) Leia artiklist üks sõna, kus sõnale tüüp on lisatud liide, ja kolm sõna, kus sõnast tüüp 

on moodustatud liitsõna. Tee igaühega üks sisukas ja loogiline lause, püüa vältida asesõnu. 

Liide+ tüüp ________________ 

_______________________________________________________________________ 

22 p`õu, põue, p`õue, p`õue ja põuesse, p`õuede, 

p`õuesid, p`õuedesse 

22e r`iik, riigi, r`iiki, r`iiki ja riigisse, r`iikide, 

r`iike ja r`iikisid, r`iikidesse (ja riigesse) 

  võrdlus: p`aks, paksem, kõige paksem ja paksim 

22i k`ülm, külma, k`ülma, k`ülma ja külmasse, 

k`ülmade, k`ülmi ja k`ülmasid, k`ülmadesse 

(ja külmisse) 

  võrdlus: k`ülm, külmem, kõige külmem ja külmim 

22u l`eib, leiva, l`eiba, l`eiba ja leivasse, l`eibade, 

l`eibu ja l`eibasid, l`eibadesse (ja leivusse) 

  võrdlus: h`alb, halvem, kõige halvem ja halvim 

A. Mis muuttüübi järgi käändub sõna 

tüüp? 

_________________________ 

B. Mis on selle sõna tüüpsõna?  

_________________________ 

C. Kriipsuta läbi valed mitmuse osastava 

vormid. 

 stereotüüpe 

 arhetüüpisid 

 prototüüpisi 

 

D. Kriipsuta läbi valed mitmuse 

sisseütleva vormid. 

  stereotüübesse  

arhetüüpidesse  

prototüübeisse 
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Liitsõna ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

Liitsõna ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

Liitsõna ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.  (1 punkt) Loe kolme sõnaraamatu sõnaartikli kirjeldusi ja vasta küsimusele.  

Märksõna kohta käiv keeleline info on esitatud järgmises järjekorras: 

1) märksõna poolpaksus kirjas, 

2) homonüümi järjenumber, 

3) hääldus nurksulgudes, 

4) rektsioon (harilikult sõna mis vormide abil), 

5) grammatilised andmed noolsulgudes: muuttüübi number ja õigeks käänamiseks või 

pööramiseks tarvilikke vorme, omadus- ja määrsõnadel ka võrdevorme, 

6) eriala, stiilikuuluvust vm näitav märgend, 

7) sünonüümvaste või sõna tähenduse seletus või tähendusvihje kursiivkirjas, 

8) näiteväljendid sõna grammatika või tähenduse iseloomustamiseks, 

9) liitsõnad, kus märksõna on kas järel- või esiosa (liitsõnade valik on keeleline, mitte 

mõistesüstemaatiline), 

10) tuletised, mis on märksõnaga tuletusseoses, 

11) viide mõnele muule märksõnale (juhib samalaadse või täiendusainese juurde). 

Muidugi ei ole kõiki neid osi igas sõnaartiklis. Märksõnade iseloomustamisel on püütud 

esitada eelkõige seda, mida keeletarvitaja võiks sõnaraamatust otsida. 
Õigekeelsussõnaraamatu kasutusjuhend 

 

Sõnaartikkel võib sisaldada järgmist infot: 

 märksõna (sõna, sõnaosa, lühend või väljend) poolpaksus kirjas, homonüüminumber, 

 hääldus (nurksulgudes), kuulatav hääldusnäide (ikooni  klõpsamisel) 

 morfoloogiaandmed (noolsulgudes), 

 päritoluandmed (ümarsulgudes), 

 lühendite puhul lühendi alus (looksulgudes), 

 seletus, mille järel võib olla näide, 

 eriala, stiili vm märgend, 

 viide mõnele muule märksõnale (seletust mõista aitav või vastandsõna) 
Võõrsõnade leksikoni kasutusjuhend 

 

Eesti keele seletav sõnaraamat on kirjeldav, mitte normeeriv. Sõnaartikli peamised 

koostisosad on märksõna, hääldus, muutmisinfo, tähenduse seletus, kasutusnäited ja 

tsitaadid, liitsõnade loend, ühendverbid ja ühendsidesõnad, fraseologismid, viited. 

Märksõnad on järjestatud tähestikuliselt. Mitmesõnaliste märksõnade järjestamisel pole 

sõnavahet arvestatud (adjöö, ad libitum, administraator). Märksõna juurde kuuluv ainestik 

on eri laadi märksõnade puhul erinev. 
Eesti keele seletava sõnaraamatu kasutusjuhend 
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Mis sõnaraamatu artikkel oli esimeses ülesandes? 

__________________________________________ 

 

5. ( 1 punkt) Vii kokku sõnaraamat ja artikkel. Kirjuta numbri järele sobiv täht. Abiks on eelmise 

ülesande tekstid.  

1.___________ 
lontrus ‹-e 5 või -e 4› ‹s› 
HLV loru inimene v. loom. Noor lontrus. Koer on lontrus, ei haugu ega 
hammusta. ||(sõimusõnana:) nurjatu inimene; mölakas. Ta lontrus 
jättis töö tegemata. Tunnista üles, lontrus niisugune! Purjus peaga on 
ta lontrus mis lontrus. *Oi te lontrused! Torkasid Kuke-vana vilja 
põlema! T. Lehtmets. 

▷ Liitsõnad: koera|lontrus, poisilontrus. 

 
2. ___________ 

gurmee <gurm`ee 26i s> (pr gourmet) 

1. AJ veinimaakler keskajal 
2. gurmaan, valitud roogade nautija 
gurmeerestoran • eliitrestoran 
 

3.____________ 
pilbas <7: p`ilpa, pilbast>. Tulehakatuse pilpad. Peenike kui pilbas = 
pilbas+peenike.Lõikab, kisub, tõmbab pilpaid. Lõhkus kasti 
pilbasteks (täiesti puruks). Hoiab poissi nagu (essu, sitta) pilpa 
peal ÜLEK suhtub poisisse ülima hoolitsusega. Katuse+pilbas, 
puu+pilbas.Pilpa+katus, oskuskeeles 
täpsem pilbas+katus; pilpa+lõikus, pilpa+nael. Pilpake(ne) 
 

 

 

A.        
            

B.  
 

 

C.  
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Ülesanne 3. Stereotüüp.ee (4 punkti) 
Tutvu soolise stereotüübi internetileheküljega ja täida ülesanded. 

 

1. (1 punkt) Uuri kampaania esilehte ja vasta küsimustele. 

A. Mis kampaaniaga on tegemist? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

B. Millal kampaania toimus? 

__________________________________________ 

C. Mida saab kampaania leheküljel teha lisaks lugemisele? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.  (1 punkt) Loe läbi kampaania ajal korraldatud tüdrukute ja poiste päeva kirjeldus ja 

taotlused. Võta nende ürituste sisu ja eesmärgid ühe loogilise liitlausega kokku.  

Tüdrukute päev 

Tänavu kevadel ja sügisel korraldatakse Eestis esimest korda tüdrukute päevi. Päeva mõte on aidata 

kaasa sooliste stereotüüpide murdmisele haridus- ja tööturul, tutvustades projektis osalevate koolide 

15–19-aastastele tüdrukutele avatud uste päevade raames naiste seas ebatraditsioonilisi ameteid ja 

erialasid. Samal ajal toimuvad ka poistele suunatud päevad, kus tutvustatakse meeste seas 

ebatraditsioonilisi erialasid.  

 

Tüdrukute päevadega soovime 

 tõsta õpilaste teadlikkust kutsevaliku tugevast ja põhjendamatust soolisest eelarvamusest, 

 kutsuda kaasa mõtlema soostereotüüpide mõjule kutsevalikul, 

 tutvustada läbi praktilise kogemuse õpilastele uusi võimalusi kutsevalikul ja edasiõppimisel. 

 

  



Kool: __________________________________________________ Punkte: _______ 

Vabariiklik õpioskuste võistlus 
Tallinna Reaalkool 
28. oktoober 2017 

 

Poiste päev 

Tänavu kevadel ja sügisel korraldatakse Eestis esimest korda poiste päevi. Päeva mõte on aidata kaasa 

sooliste stereotüüpide murdmisele haridus- ja tööturul, tutvustades projektis osalevate koolide 15–19-

aastastele poistele avatud uste päevade raames meeste seas ebatraditsioonilisi ameteid ja erialasid. 

Samal ajal toimuvad ka tüdrukutele suunatud päevad, kus tutvustatakse naiste seas ebatraditsioonilisi 

erialasid. 

 

Poiste päevadega soovime: 

 tõsta õpilaste teadlikkust kutsevaliku tugevast ja põhjendamatust soolisest eelarvamusest, 

 kutsuda kaasa mõtlema soostereotüüpide mõjule kutsevalikul, 

 tutvustada läbi praktilise kogemuse õpilastele uusi võimalusi kutsevalikul ja edasiõppimisel. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. (0,5 punkti) Guugelda iPadi või oma telefoniga ja uuri, kes või mis organisatsioon on selle 

kampaania korraldanud. 

__________________________________________________ 

 

4. (1 punkt) Loe läbi stereotüübi mõiste seletus ja kirjuta, kumba tähendust mõeldakse 

kampaanias. Kirjuta sõnaraamatu artikli põhjal oma sõnadega, mida stereotüüp tähendab. 
stereotüüp ‹-tüübi 21› ‹s› 

 

1. TRÜK hrl. suurte tiraažide korral v. korraga mitmes paigas trükkimisel kasutatav monoliitne 

kõrgtrükivormi koopia, stereo. Stereotüüpidelt trükkima. 

2. muutumatu kordumine, mall; kinnistunud, kivinenud arusaam, hoiak vms. Stereotüübid 

mõtlemises, käitumises. Harjunud stereotüüpide lõhkumine tekitab vastuseisu. Sotsiaalne 

stereotüüp 'lihtsustatud püsiv arusaam v. kujutlus inimesest, grupist v. nähtusest'.*Stereotüüp 

valitseb rahvaluule kujundites, värssides, karakterites. Ü. Tedre. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. (0,5 punkti) Kirjuta ülesande 2 teksti või kampaania esilehe põhjal ise üks lause, mis võiks 

olla sõnaraamatu näitelause. Lause peab olema niisugune, et sellest ilmneks mõiste 

stereotüüp tähendus kõige selgemini. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Ülesanne 4. Mängu juhend I (4 punkti) 
 

1. Loe läbi „Tõelise eestlase“ mängu juhend kuni alapealkirjani „Lisavõimalused“. Kirjuta 10-

lauseline kokkuvõte juhendist, nagu seletaksid mängu mõnele sõbrale või pereliikmele. 

 

Mustand, märkmed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puhtand 
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Ülesanne 5. Mängu juhend II (4 punkti) 
 

Tutvu mängu juhendiga ning vasta küsimustele ja täida ülesanded.  

1. (1 punkt) Mis sorti ja mis teemalise mänguga on tegemist (lauamäng, täringumäng, 

kaardimäng vms)? Mis on mängu eesmärk ja kuidas mäng lõpeb? Vasta ühe selgitava ja mängu 

iseloomustava lausega. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. (0,5 punkti) Osalejad ja vahendid. 

A. Mitmekesi mängu mängida saab?  

_____________________________________________________________ 

B. Mis vanusele on mäng mõeldud? 

______________________________________________________________ 

C. Millised on mänguvahendid? 

_______________________________________________________________ 

3. (0,5 punkti) Mängu lisavõimalused.  

A. Kuidas mängu rutem läbi teha? 

_______________________________________________________________ 

B. Kuidas mängu mängijate jaoks lihtsamaks muuta? 

_______________________________________________________________ 

C. Kuidas mängu raskendada? 

_______________________________________________________________ 

 

 

4. (2 punkti) Muuda omadussõnad mängu järjehoidjatel antonüümide abil vastupidiseks ja 

lahenda ristsõna. Lahenduseks on üks viietäheline ja neljatäheline sõna. Lahenduse saad, kui 

järjestad varjutatud ruudukestes olevad tähed õigesti. Vajadusel võta appi antonüümisõnastik 

ja ava see ruutkoodilugeja abil iPadis või telefonis. 

 

 

! Abiks ruutkoodi lugemisel. Võta iPad ja leia sealt ruutkoodi lugeja ikoon (vt paremal). 

 Vajuta ikoonile ning hoia kaamerasilma e-keelenõu ruutkoodi kohal. 

 

 

 

 

 Antonüümisõnastiku ruutkood 

ruutkooood 
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Lahenduse tähed __________________________________________________ 

Lahendus _______________________________________________________ 

Paremale 

4. ________ poliitik 

7. _______ kokk 

 

Alla 

1. _______ teenindaja 

2. _______ õpetaja 

3. _______ kuulsus 

5. _______ arst 

6. _______ sportlane 


