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31. emakeeleolümpiaadi „Nimed minevikust tänapäeva“  
piirkonnavooru töö (7.–8. klass) hindamisjuhend 

 

1. ÜLESANNE (10 punkti)  

Iga õige vastus annab 1 punkti. Kui on eksitud kirjapildiga, kuid vastus on sisuliselt üheselt 
arusaadav (nt Pandoora laegas, Adama ülikond), siis saab 0,5 punkti. 

a. Vanglatrellid  – Rootsi/rootsi kardinad 
Selvelaud, buffet – Rootsi/rootsi laud 
Pikkade jalastega tõukekelk – Soome/soome kelk 
Alastiolek mehe puhul – aadamaülikond / Aadama ülikond  
Rahvusvaheline kood teadete edastamiseks – morse 
Kõigi õnnetuste ja murede allikas – Pandora laegas 

b.  Kõik on korras nagu Norras. 
Kukkus vette ja vajus põhja nagu Vene/vene kirves. 
Läbi nagu Läti raha. 
Tuleb nagu Vändrast saelaudu. 

2. ÜLESANNE (15 punkti) 

Iga õige otsustus annab 1 punkti. Kui õiged väited on +märgi ja valed väited -märgi asemel 
märgitud teisiti (nt linnukese ja mahatõmbamisega), siis selle eest punkte maha ei võeta. 

- 1. Umbkaudu 2000 aastat tagasi öeldi eestlaste kohta Aestii. 
+ 2. Vadja keeles on sõna tšeeli, mis tähendab ’keel’. 
- 3. Tacituse arvates olid aestid, kellest ta kirjutas oma germaanlasi käsitlevas teoses 

„Germania“, keldi keelt kõnelevad ja sveebide kombel käituvad germaanlased. 
+ 4. Nimega Eesti sarnaseid sõnu ning kohanimesid leidub germaani keeles, balti keeltes ja 

isegi ladina keeles. 
- 5. Nimi Eesti võib olla seotud kaassõnaga eest, mis kunagi tähendas hoopis reheahju. 
- 6. Mitmetes nimeleksikonides on aestid tõlgitud „veeäärseks rahvaks“ sellepärast, et 

nimetatud sõna tähendab gooti keeles „merevaigumerd“. 
- 7. Sõna Eesti päritolu kohta on täpselt neli erinevat teaduslikku oletust. 
+ 8. Gooti keel on germaani keel. 
+ 9. Nime Aestii on raske seostada sõnatüvega austr, kuna neis sõnades on liiga erinevad 

täishäälikuühendid. 
- 10. Tallinna Pühavaimu kirikut nimetati maakirikuks, sest see kirik on teiste 

linnakirikutega võrreldes väga väike ja sarnaneb pigem maakirikutega.  
+ 11. Vanim teadaolev kirjalik tekst, kus mainitakse Eestit, pärineb aastast 98 m.a.j. 
+ 12. Eesti nimi ei olnud enne 20. sajandit eestlastele tundmatu. 
- 13. Nime Eestimaa kasutasid Eestis esimest korda Fr. R. Kreutzwald jt. 
+ 14. Liivlased, soomlased ja lätlased nimetavad Eestit neile lähima maakonna järgi. 
- 15. Johann Voldemar Jannsen oli eesti rahvusliku liikumise tegelane, kirjanik, ajakirjanik 

ja näitleja. 
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3. ÜLESANNE (15 punkti) 
 

Kaks õigesti leitud ülejäävat sõna annavad kumbki 1 punkti; kui neist kummalegi on pakutud 
vorme, siis iga vormi eest läheb 0,5 punkti maha. Iga õigesti ära tuntud lähtesõna koos 
vormiga annab 1 punkti. Kui on õigesti ära tuntud kas ainult vorm või lähtesõna, saab 0,5 
punkti. Käskiva kv puhul piisab noorimas vanuserühmas, kui on kirjutatud vaid käskiv kv (ilma 
arvu ja pöördeta). Kui vastuseks on käskiva kv asemel või sellele lisaks pakutud eitust (nt Haki 
puhul ei haki või verbitüve haki kui eitava vormi osa), siis selle eest punkti ei saa. Lisapunkte ei 
saa ka selle eest, kui on vastuseks kirjutatud samasse sõnaliiki kuuluvad eri tähendusega 
lähtesõnad, nt Haki – ains om hakk (’lind’), ains om hakk (’viljahakk’). 

Ammuta  1)  käskiva kv ains 2. p ammutama; 2) ains ilmaütlev amb 
Haki    1) käskiva kv ains 2. p hakkima; 2) ains om hakk 
Mahu    1) käskiva kv ains 2. p mahtuma; 2) ains om maht  
Ninasi 
Passi    1) käskiva kv ains 2. p passima; 2) ains om pass; 3) ains os pass  
Röa 
Söödi    1) ains om sööt; 2) umbis tm lihtmin mitm sööma  
Vea   1) käskiva kv ains 2. p vedama; 2) ains om viga  

4. ÜLESANNE (11 punkti) 
 

Iga õigesse tulpa paigutatud sõna annab 0,5 punkti, ka õigesti ära tuntud mitte ühtegi rühma 
kuuluv sõna annab 0,5 punkti. Rühmadesse mittekuuluvate sõnade õige sõnaliigi leidmine annab 
kumbki 1 punkti. 
 

Nimisõnad Omadussõnad Arvsõnad Tegusõnad Määrsõnad 

Linnas Endine Nul Juchtund Üksi 
Hawik Kawwal Teine Mötlep Alt 
Terras Tru Kaks Olnud Tihhti 

Ühtegi rühma ei sobi Aga, mis on sidesõna, ja Minu ning Sind, mis on asesõnad. 

5. ÜLESANNE (10 punkti) 
 

Iga õige vaste annab 1 punkti. Kui on ühendatud teisiti (nt joonte abil), siis selle eest punkte 
maha ei võeta. 

1. Jenw     5. Nordkapp 
2. Tännemargi riik   4. Punane meri 
3. Ööstrigi ma    9. Klaipeda 
4. werrew Merri    8. Šveits 
5. Pohja-ninna    2. Taani 
6. ue-leitud-ma saar   10. Polüneesia 
7. Neapli linn    1. Genf 
8. Wiitsima    3. Austria 
9. Meemla linn    7. Napoli 
10. Palju-saarestik    6. Newfoundland 
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6. ÜLESANNE (7 punkti) 

Iga õige kohanimi annab 0,5 punkti. Kui nendel juhtudel, kui kohanimi ei vasta 
õigekirjareeglitele, on see kirjutatud nagu tavaline liitsõnaline apellatiiv (nt Tammsalu pro 
Tamsalu, Kuresaare pro Kuressaare), siis selle eest punkte ei saa.  

hea mees  Häädemeeste 
linn vastne  Vastseliina 
saar kurg  Kuressaare 
mets valge  Valgemetsa 
sild mägi  Sillamäe 
sinine mägi  Sinimäe/Sinimäed 
salu haab  Haapsalu 
vesi must  Mustvee 
märg maa  Märjamaa 
kant järv  Järvakandi 
maa kuld  Kullamaa 
mees koorem  Mehikoorma 
pere kaar  Kaarepere 
salu tamm  Tamsalu 

 

7. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õigesti leitud sõna koos sobiva parandusega annab 1 punkti. Õigesti leitud vigase 
ortograafiaga sõna ilma õige paranduseta annab 0,5 punkti. Kui on välja toodud sõna, mis 
juba algtekstis on kirjutatud ortograafiareeglitele vastavalt, siis teise korrektse variandi 
kirjutamise eest punkti ei saa. 

 Nimi, nimetus või pealkiri tekstis Nimi, nimetus või pealkiri õigekirjareeglitele 
vastavalt 

1. Aktuaalses Kaameras „Aktuaalses kaameras“ 
2. (Friedebert Tuglase) Novelliauhinna (Friedebert Tuglase) novelliauhinna 
3. Põhja-Eestlasi põhjaeestlasi 
4. Suurest-Munamäest Suurest Munamäest 
5. „Tõe ja Õiguse“ „Tõe ja õiguse“ 
6. põhjanael Põhjanael 
7. Põhjapoolkeral põhjapoolkeral 
8. (Bostoni) Teejoomine (Bostoni) teejoomine 
9. (Rohelise) draakoni (Rohelise) Draakoni 
10. Mardipäeva mardipäeva 
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8. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õigesti kirjutatud nimi annab 1 punkti. Kui liitsõnalise kohanime puhul on eksitud vaid 
täiend- või põhiosas ning isikunime puhul vaid ees- või perekonnanimes, siis saab 0,5 punkti.  

Werriorra  Veriora 
Matto Jürri  Matu Jüri 
Mäddapallo  Mädapalu 
Jummato Mali  Jumatu Maali                 
Köllikülla  Kõliküla/Köliküla 
Pitkaninna Marreta Pitkanina Mareta 
Jama Mikko  Jaama Miku 
Surekiwwi Lina Suurekivi Liina                   
Hioma   Hiiumaa 
Wadderi Tönno Vaderi Tõnu 

9. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õigesti täidetud ristsõna rida annab 1 punkti. Kui õpilane mõne küsimuse vastust ei tea, 
kuid ristsõna lahenduseks olevat terminit teab, saab ka lahenduse eest 1 punkti, muul juhul 
õige lahenduse eest punkti ei saa. 

 

Nimeõpetus ehk onomastika 
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10. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õige rahvakalendri tähtpäev annab 1 punkti. Kui ühe nime taha on kirjutatud mitu õiget 
varianti (nt Lucia – luutsipäev, luutsinapäev), siis lisapunkte ei saa. 

Mattias  madisepäev 
Andreas andresepäev 
Georgius jüripäev 
Katharina kadripäev 
Laurentius  lauritsapäev 
Antonius tõnisepäev / tõniksepäev / tinnüspää 
Nikolaus  nigulapäev 
Bartholomeus pärtlipäev 
Johannes  jaanipäev 
Miikael mihklipäev 
 

 


