
29.03.2010 

 1 

 
Eesti keele olümpiaad 

vene õppekeelega koolidele 2010 

Lõppvooru kirjaliku osa ülesannete tutvustus 
 
 
1. Jagage verbid kahte rühma. Täitke tabel.  
 
alla kukkuma, kaasas kandma, mõttesse jääma, maha müüma, jutule saama, ellu viima, taga 
otsima, araks lööma, jalga laskma, laest võtma, üle pingutama, nägu näitama, üles lööma, 
jumalaga jätma, edasi minema, käega lööma, peale käima, kõrini olema, kinni panema, 
kaasa tundma 
 

Väljendverbid Ühendverbid 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Sobitage sünonüümsed väljendid. Kirjutage esimeses tulbas oleva väljendi 
number sünonüümse väljendi ees olevasse ruutu. Näidis on tähistatud 0-ga. 
 
Näide. 0. varvast viskama  pulli tegema 

1. nalja tegema  verest välja minema      

2. klaasi põhja vaatama  tina panema 

3. vedelaks lööma 0. jalga laskma 

 
 
3. Koostage kes-küsimus ja vastake sellele. 
 

Näide. (prääksuma) > Kes prääksub? Part. 
 

1 . (kirema) > ................................................................................      

2. (määgima) > ................................................. ...........................      

3. (haukuma) > ............................................... .............................       

 



29.03.2010 

 2 

 

4. Pange sulgudes olevad sõnad õigesse vormi. 

Näide. Peeter ei ostnud bussipiletit (kassa) kassast, vaid (bussijuht) bussijuhilt .  
 

1 . (Külm talv) ……………………………………… järgneb sel aastal soe kevad. 

2. Jüri jäi (buss) …………………………….. maha ja hilines seetõttu (eesti keele tund) 

…………………………………………………… . 

3. Mida rohkem inimene raamatuid loeb, seda (targem) ………………………………. ta saab. 

   

5. Igas tulbas on tegusõna, mis tähenduse poolest teiste hulka ei sobi. Tõmmake 
see maha. 
 
Näide.  

punuma 

liduma 

lippama 

silkama 

kannustama 

 

 

laisklema 

looderdama 

logelema 

seanahka vedama 

tassima 

 

puhkama 

magama 

põõnama 

lõõmama 

tuduma 

 
6. Kirjutage sulgudes olevad tegusõnad õiges vormis nii, nagu see vanasõnas on. 
 

Näide. Üheksa korda (mõõtma) mõõda  , üks kord (lõikama) lõika     . 
 
1. Mida Juku (õppima) ……………………..…, seda Juhan (teadma)………….……………… . 

2. Käbi (kukkuma) ............................................. kännust kaugele. 

3. Töö (kiitma) ......................... ............. tegijat.  

 
 
7. Valige lausesse sobiv tegusõna ja kirjutage see lünka õiges vormis. Igasse lünka 
sobib üks sõna. 
 
lõrisema, podisema, krabisema, pinisema, sulisema, särisema, kihisema 
 

Näide. Mannapuder juba podiseb, varsti võib sööma hakata. 
 
1. Lumi sulas ja kevadveed hakkasid rõõmsalt ...................................... . 

2. Tsellofaanpaber ..................................... , kui Jaak kingipakki avas. 

3. Klaasidesse valatud limonaad ..................................... mõnusasti. 
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8. Pange sulgudes olev tegusõna sobivasse käändelisse vormi. 
 

Näide. Möödunud aasta märtsis kostitas ööklubist (väljuma) väljuv   prints Harry väidetavalt 
fotograafi hoobiga, mis mehe pikali paiskas. 
 

1. Samal nädalal nähti Lindseyt (kihutama) ………………………………… mööda Manhattanit, kuna 

teda jälitas paar ajakirjanike autot. 

2. Lindsey keeras hotelli ette, kus teda piiras kamp piltnikke, kes keeldusid (lahkuma) 

…………………………………….... 

 

9. Kirjutage teise lausesse sobiv samast tüvest tuletatud tegusõna ja avage sulud. 
Näide.  

Vanaema aias kasvavad ilusad lilled. Vanaema kasvatab  aias (ilusad lilled) ilusaid lilli. 
 
1. Uksekell helises mitu korda, enne kui uks avati. Ta ............................ mitu korda (uksekell) 

.............. .........., enne kui uks avati.  

2. Laps kiikus kiigel. Hoidja .............................................. (laps) ........................... ..................... 

3. Lõkkes põles praht. Me ....................................... lõkkes (praht) ............................................. . 

 
10. Kirjutage lünka sobiv verb õiges vormis. 
 

Näide. Kas Nokia mobiiltelefone (tooma / tootma) toodetakse Soomes?  
 

1. Mis spordiklubi need sportlased homsetel võistlustel ........................................ (esindama / 

esitama)? 

2. Ma (kohtama / kohtuma) .................................................. eile raekojaplatsil oma vana sõpra. 

3. Mees (kahtlema / kahtlustama) .............................. äripartnerit valetamises ja lahkus firmast.  

 
11. Kirjutage lause uuesti, asendades poolpaksult trükitud tegusõnad ühend- või 

väljendverbiga. 
 
Näide. Nad pidutsesid hommikuni. > Nad pidasid hommikuni pidu.  
 
1. Minu vanaisa huvitub poliitikast. > ........................................................................................ 

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

2. Sellist valet ei andesta ma sulle kunagi. > ............................................................................. 

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

3. Arvo hilineb sageli tööle. > ..................................................................................................... 
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12. Järgnevast tekstist on puudu  10 verbi. Iga rea lõpus on märgitud, mitu 
tegusõna sellest reast puudub. Märgi tekstis ära need kohad, kust tegusõna 
puudub ja kirjuta sobiv tegusõna õiges vormis iga rea kõrvale. 
 

Näide. ? Kord tolmuimeja. See tolmuimeja neelas iga  1 oli 

päev hoolega tolmu – aina surises ja vurises ja tolm  

muudkui ? talle kõhtu. 1  kogunes 

Ühesõnaga, ta päris tavaline tolmuimeja, kes tundis  1   

korralikult oma tööd.  

Ühel hommikul aga niisugune lugu, et tolmuimeja 1   

hakkas põrandat puhastama  

ja maas kopikat. 1  

E. Raud. Hirmuäratav tolmuimeja  
 
  
 
  
 
 
 
 


