
37. emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 

Keskmise vanuseastme ülesanded 

Ülesandevoorus on 8 ülesannet. Nende eest on võimalik koguda 85 punkti. Iga ülesanne 
on eraldi lehel, kuid nende vahel saab liikuda ja ülesandeid võib lahendada endale 
sobivas järjekorras.  

Soovi korral võib kasutada internetiallikaid.  

Ülesannete lahendamiseks on aega 120 minutit.  

  



ÜLESANNE 1 (14 p)  

Sõnad ja lühendid a, aa, ea, ee, e, mh, mm kannavad eesti suulises kõnes ja kirjakeeles 
eri tähendusi ja rolle. Mille jaoks neid suulises kõnes kasutatakse ja mida need 
kirjakeeles tähistavad? 

Too iga sõna/lühendi kohta üks tähendus või roll nii suulises kõnes kui ka 
kirjakeeles. Ülesandes ei eristata suur- ega väiketähti. 

 

Esita vastus iga sõna/lühendi kohta järgmisel kujul: 

a on suulises kõnes ... 

a tähistab kirjakeeles ... 

 
  



ÜLESANNE 2 (12 p)  

Leia netidialoogist kuus suulise keele/kõne erijoont. Too iga erijoone juurde üks näide 
siin esitatud dialoogist. 

Esita vastused järgmisel kujul: erijoon, näide. 

 

 

Kuvatõmmis. Sõpradevaheline netidialoog 

  



ÜLESANNE 3 (15 p) 
 
Eesti keele kiri on küll üsna häälduslähedane, kuid kirjapildi ja häälduse vahel on ka 
erinevusi. Leia kaldkirja pandud tekstist kümme erinevat sõna, mille kirjapilt ei pruugi 
vastata hääldusele. Kirjuta need sõnad kõigepealt välja. Seejärel kirjuta iga sõna järele 
selle häälduspärane kuju ja selgita lühidalt, mille poolest erineb sõna kirjapilt ja hääldus. 
 
Kuhu läheb maiasmokk, kui ta tahab süüa midagi tõeliselt head? Kooke või saiakesi või 
pirukaid. Kui on aega, siis saab Tartus minna näiteks Mandli koogipoodi Veski tänaval, 
kus on tõesti head koogid ja hea kohv. Aga kui aega üldse ei ole või Mandel kogemata 
kinni juhtub olema, nagu esmaspäeval ja pühapäeval, siis tuleb käia kusagil mujal. 
Kesklinnas leiab vähemalt üheksa head kohta. Kasvõi ülikooli vastas asuv vana Werner 
või Kaubamajas olev uus Gustav (pagarid on samad). Igatahes söömata need koogid ja 
kohv ei jää. 

 
  



ÜLESANNE 4 (8 p) 

Tavaline palve või käsu esitamise viis on käskivas kõneviisis käsklause, nt Võta oma 
kott laua pealt ära. Selle kõrval on keeles palju võimalusi palvet pehmendada (nt Sa 
võiksid oma koti laua pealt ära võtta) ja käsku tugevdada (nt Võta oma kott kohe laua 
pealt ära!). 

 
Muuda Pane aken kinni neljal eri viisil pehmemaks ja neljal eri viisil tugevamaks. 
 
NB! Ära kasuta sama võtet mitu korda, vahetades vaid üht sõna, nt Võta oma kott kohe 
laua pealt ära; Võta oma kott jalamaid laua pealt ära; Võta oma kott otsekohe laua 
pealt ära. Näidetes esitatud sõnu (võiksid, kohe, jalamaid, otsekohe) ei tohi kasutada. 
 
Muuda palve Pane aken kinni neljal eri viisil pehmemaks. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Muuda käsk Pane aken kinni neljal eri viisil tugevamaks. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
  



ÜLESANNE 5 (10 p) 

Inimesed täidavad suhtluses keeleliste vahendite abil oma eesmärke. Selleks teevad 
kõnelejad suhtlustegevusi: küsivad, vastavad, teretavad, solvavad, tänavad jne. 
Näiteks kasutatakse küsilauseid igapäevases suhtluses lisaks küsimisele ka muudel 
eesmärkidel.  

Otsusta, mis on iga järgneva küsilause suhtlustegevus peale küsimise. Pane ka tähele, 
et osa näitelauseid esindavad sama suhtlustegevust ja üks suhtlustegevus jääb loetelust 
üle. 

 

  



ÜLESANNE 6 (10 p) 

Liivi keel on eesti keele üks lähimaid sugulaskeeli, millel on eesti keelega palju 
ühissõnavara. Allpool leiad vanasõnu liivi keeles. Liivi vanasõnade kõrval on toodud 
eestikeelsed vanasõnad või tõlked. Leia sobivad paarid! Pane ka tähele, et mõned 
eestikeelsed tõlked/vanasõnad jäävad üle. 

 

 

  



ÜLESANNE 7 (6 p) 
 

Spontaanses kõnes kipume sõnu lühendama ja häälikuid sõnast välja jätma. 
Alljärgnevatel joonistel on sõna tegelikult helilaine ja spektrogramm.  

Spektrogramm on helisignaali kolmemõõtmeline kujutamisviis, kus horisontaalteljel on 
aeg ehk helisignaali kestus ja vertikaalteljel helisignaali võnkesagedus. Heledus ja 
tumedus spektrogrammil näitab helisignaali intensiivsust.  

Mida helilisem on häälik, seda tumedam on spektrogramm ja seda suuremad võnked on 
helilainel. Kõige helilisemad häälikud on täishäälikud. Helitute häälikute (nt 
sulghäälikute) puhul on spektrogramm helehall või valge ja helilainel puudub võnkumine. 

Esimesel joonisel on kõik häälikud välja hääldatud, kuid teisel ja kolmandal joonisel on 
mõned häälikud suulises kõnes ära jäetud.  

 

Mis sõna on joonisel 2? 

Mis sõna on joonisel 3? 

Vastuseid, mille vahel valida: teglt, teelt, tglt, tegelt, teegt, tiilt, teget 

  



ÜLESANNE 8 (10 p) 

Vasakpoolses tulbas on keeleteaduse erialasõnad. Ühenda need samasisuliste 
selgitustega. Pane tähele, et osa selgitusi jääb üle. 
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