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31. emakeeleolümpiaadi „Nimed minevikust tänapäeva“  
piirkonnavooru töö (9.–10. klass) hindamisjuhend 

 

1. ÜLESANNE (11 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 vor-
miga annab 0,5 punkti. Kui on õigesti ära tuntud kas ainult vorm või lähtesõna, siis punkte ei 
saa. Kui vastuseks on käskiva kv asemel või sellele lisaks pakutud eitust (nt Määra puhul ei 
määra või verbitüve määra 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’); vrd aga toponüümi 
Lahe, mis võib olla ainsuse nimetav nii omadussõnast lahe kui ka nimisõnast lahe. 

Harju  1) käskiva kv ains 2. p harjuma; 2) mitm om hari  
Lahe  1) ains om laht; 2) ains nim lahe (om  laheda); 3) ains nim lahe (om lahkme)  
Määra  1) käskiva kv ains 2. p määrama; 2) ains om määr; 3) ains os määr  
Ninasi 
Röa 
Soe  1) käskiva kv ains 2. p sugema; 2) ains om susi; 3) ains nim soe   
Tüki  1) käskiva kv ains 2. p tükkima; 2) ains om tükk  
Võide  1) ains om võie; 2) mitm om või 
Loodi  1) umbisikulise tm minevik looma; 2) ains om lood; 3) ains os lood 

 

2. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õigesti täidetud ristsõna rida annab 1 punkti. Kui kõik horisontaalread on õigesti täide-
tud, siis vertikaalrea õige lahenduse eest lisapunkti ei saa; kui aga õpilane mõne küsimuse  
vastust ei tea, kuid ristsõna lahenduseks olevat terminit teab, saab ta ka selle eest 1 punkti. 

Nimeõpetus ehk onomastika 
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3. ÜLESANNE (9 punkti) 

Iga õige vastus annab 0,5 punkti. 

1. Robinsonina  
2. Tootsi   
3. Imeline Ajalugu, Teine maailmasõda  
4. Youtube’i  
5. Eesti, jakobsone  
6. sapakaga, Fordiga.  
7. emakeelepäeva, e-etteütlus.  
8. Nangijaalasse.  
9. buda, nirvaanasse  
10. üle-eestilise  
11. Excelisse, Skype’i  
12. hollywoodlik põnevussari „Varjudemaa“.   
 

4. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õige vastus annab 1 punkti, ortograafiliselt vale nimekuju 0,5 punkti. 

Norwegi ma  Norra 
Lontowa linn  London 
Portokali ma  Portugal 
Okswurt  Oxford 
Hea-lotusse eestmäggi  Hea Lootuse neem 
Ägypti Mah  Egiptus/Egiptimaa 
Tännemark  Taani 
Rohhelisse-eestmäe sared  Roheneemesaared 
Franckrik  Prantsusmaa 
Lettimah  Läti/Lätimaa 
 

5. ÜLESANNE (15 punkti) 

Iga õige otsustus annab 1 punkti. Kui õiged väited on +märgi ja valed väited -märgi asemel 
tähistatud 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. Nimele 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. 
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- 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. 
 

6. ÜLESANNE (11 punkti) 

Iga õigesti täidetud lahter annab 1 punkti. Kui pealkirjastamisel ei ole teatud täpset terminit, 
kuid on aru saada, et tähendab sama, siis punkte ei kaota. Kui õpilane pealkirjastab 
algustähe järgi (suure algustähega ja väikese algustähega), siis punkte ei saa. 

pärisnimed üldnimed 

Diesel diisel 
Richelieu rišeljöö 
Coca-Cola kokakoola 
Guillotin giljotiin 
Morse morse(tähestik) 
Gilette žilett 
Newton njuuton 
Pergamon pärgament 
Luther luteri (usk) 
 
 

7. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õigesse tulpa paigutatud sõna annab 0,5 punkti. 

Nimisõnad Omadussõnad Arvsõnad Tegusõnad Määrsõnad 

Serwal Endine Nul Juchtund Üksi 
Hawik Kawwal Teine Mötlep Alt 
Kaerid Tru Neljandik Olnud Eile 
Terras Kindlam Kaks Lehheb Sagris 
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8. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õigesti vanasse kirjaviisi pandud sõna (mitte nimi!) annab 0,5 punkti; liitsõnalise nime 
puhul annab 0,5 punkti nii õige täiend- kui ka põhiosa (nt Karel + Tido + ma → 1,5 punkti).  

Aadu Jüri – Ado/Adu Jürri 
Leeni Riinu – Leni Rino/Rinu 
Mari Kraak – Marri Kraak 
Kaarel Tiidumaa – Karel Tidoma/Tiduma 
Hans Kikas – Hans Kikkas 
Liisu Noorkukk – Liso/Lisu Noorkuk  
Niglas Metsaots – Niglas Metsaots 
Tõnn  Madissoo – Tön/Ton Maddisso 

9. ÜLESANNE (13 punkti) 

Iga õige vastus annab 1 punkti. Kui on kirjutatud rohkem kui üks õige variant, siis lisapunkte 
ei saa. 

1. Magistraali Keskus / Magistraali keskus 
2. Aaviku Tõlkebüroo / Aaviku tõlkebüroo 
3. Tulundusühistu Anastassia Toidukaubandus 
4. OÜ Lillebutiik / OÜ Lille-boutique 
5. Abi ja Nõu OÜ 
6. Rahva Vara OÜ / Rahvavara OÜ 
7. OÜ AEP Ehitusgrupp / OÜ AEP Ehituse Grupp 
8. Meie Kauba OÜ 
9. Mitme Tooli Peal / Mitme Tooli peal  
10. Rendipealik 
11. Ringi Ääres / Ringi ääres 
12. Kaval-Antsu Stuudio / Kaval-Antsu stuudio / Kavala Antsu Stuudio / Kavala Antsu stuudio   
13. OÜ Autoefekt 

10. ÜLESANNE (10 punkti) 

Iga õige vastus annab 1 punkti. 

1. Abram  Obrask 
2. Akulina  Kul´l´u 
3. Varvara  Varu 
4. Darja  Taaŕka 
5. Jevdokim Oude 
6. Jefim  Juhkim 
7. Pelageja  Palaga 
8. Spiridon  Pirgo 
9. Stepan  Tepo 
10. Fevronia  Hobŕo 


