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Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 

 

Kõik ülesanded on siin lühendatult.  

Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. 

 

Ülesanne 1.  Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi ei muutu.  

Näide:  sõbralik  ↔            ebasõbralik  

 

1. vajalik ↔ ______________________ 

2. rahuldav ↔______________________ 

3. andekas ↔ ______________________ 

4. legaalne ↔______________________  

5. moraalne ↔______________________  

 

Ülesanne 2.  Vali vanasõnasse õige (jaatav või eitav) verbivorm.  

Näide:   on / ei ole  

Kõik     ei ole     kuld, mis hiilgab. 

 

1. läheb / ei lähe  

Las koerad hauguvad, karavan ______________ edasi. 

2. lüüakse / ei lööda  

Küsija suu pihta ______________ . 

3. haiseb / ei haise  

Raha ______________ . 

4. valetab / ei valeta  

Vanasõna ______________ . 
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Ülesanne 3.  Kirjuta lünka EGA, EI või MITTE.  

1. ............... keegi ...............   ............... miski ............... suuda mind peatada. 

2. Kes siis veel viib meie ühiskonda edasi kui ............... meie. 

3. Minu sõber ütles, et ta …............ ole näinud ............... kunagi kedagi sellist nagu mina. 

4. Mõnikord ma .................. oska ............... julge olukorda muuta.  

 

Ülesanne 4.  Pane sulgudes olev asesõna õigesse vormi. 

1. Mul on paha tuju, ma ei taha mitte _______________ (keegi) näha ega mitte 

_________________ (keegi) rääkida. 

2. Mitte _______________ (keegi) pole nii palju sõpru kui minul. 

3. Mitte _______________ (keegi) pole olümpiaadi võitu rohkem väärt kui mina. 

4. Vahel on tunne, et ma ei tea mitte _______________ (miski), ma ei saa mitte 

_______________ (miski) hakkama ja ma ei kõlba mitte _______________ (miski). 

5. Kui ma täna olümpiaadi ei võida, ei juhtu mitte _______________ (miski). 

 

Ülesanne 5.  Jooni alla lausesse sobiv sõna(d). Kui sobivad mõlemad, siis jooni alla 

mõlemad.  

1. Mitte Meelis ei teinud / tegi seda, vaid Jüri. 

2. Ülemus mitte ei palu / palub, vaid nõuab. 

3. Me ei tulnud / tulime olümpiaadile mitte auhindade pärast. 

4. Juhan valmistub eksamiks ja ei / ega taha, et teda segatakse. 
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Ülesanne 6. Vali lünka sobiv fraas. 

 

Milleks on harrastajale tarvis Tartu maratoni? 

Eesti Päevaleht, 15. veebruar 2013 

Hanno Kindel, rahvasportlane 

Väga paljud meist on nooruses tegelenud põhjalikumalt mingi 

spordialaga. Arvutitest ja internetist (1) 

_______________________ siis (2) 

_________________________, vaba aega sisustati teisiti. Näiteks 

kehakultuuriga. Ma ise hakkasin kaheksa-aastaselt purjetama, ligi 

15 aastat oli Pirita jahtklubi minu teine kodu. 

Edasine elu keskendus koolide lõpetamise järel perele ja tööle 

ning tekkinud igapäevane rutiin ei olnud paraku kuigi sportlik. 

Edasine asjade käik on väga individuaalne, aga mingil hetkel 

mõeldakse, kas (3) ______________________ kunagised 

harrastused jälle ette võtta. (4) _______________________ mis 

spordialaga nüüd uuesti tegelema hakatakse, tähtis on (5) 

________________________________ kehaliselt passiivne. 

Minul endal sai määravaks kehakaalu suur tõus, mis andis 

organismile arusaadava signaali. 

 

 

 

(1) ei teadnud; ei 

teata; ei tea; ei teatud 

(2) mitte midagi, 

midagi, seda, mitte seda 

 

 

 

(3) poleks hea, on 

halb, poleks halb, pole 

hea 

(4) on tähtis, pole 

tähtis, polegi tähtis, 

polnud tähtis 

(5) olla, mitte 

olema, mitte olla, ei 

olnud 

 

 

Ülesanne 7. Asenda allajoonitud lauseliikmed eitusega. Otsusta, kas kahe lause 

tähendus on täiesti erinev. Jooni sobiv vastus alla.  

NÄIDE  Ema töötab köögis.  Ema  ei  tööta  köögis. 

Kas kahe lause tähendus on täiesti erinev?   Jah / Ei  

 

1. Me oleme alati viisakad olnud. 

__________________________________________________________________ . 

Kas kahe lause tähendus on täiesti erinev?   Jah / Ei  

2. Nii Mari kui ka Jüri õpivad ülikoolis. 

__________________________________________________________________ . 

Kas kahe lause tähendus on täiesti erinev?   Jah / Ei  
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Ülesanne 8. Asenda kõik lauseliikmed. Otsusta, kas kahe lause tähendus on täiesti 

erinev. Jooni sobiv vastus alla. 

Näide:  Käitu viisakalt!  >  Ära  käitu  ebaviisakalt!   

    Kas kahe lause tähendus on täiesti erinev?   Jah / Ei 

 

1. Mõlemad olid normaalsed. > ____________________________________________  . 

Kas kahe lause tähendus on täiesti erinev?    Jah / Ei 

 

2. Leidsin kuskilt midagi.  > _______________________________________________ . 

Kas kahe lause tähendus on täiesti erinev?    Jah / Ei  

 

Ülesanne 9. Muuda lause eitavaks. 

 

Näide:    Ma panin raamatud lauale.   

Ma  ei  pannud  raamatuid  lauale. 

 

1. Ma küpsetasin sulle koogi. 

_____________________________________________________________________ . 

2. Ma olin eile õhtul kodus. 

_____________________________________________________________________ . 

3. Ma tegin aknad ja uksed lahti. 

____________________________________________________________________ . 

4. Kalle ostis uue punase mantli ja kollased sokid. 

_____________________________________________________________________ . 

5. Ma õmblesin sulle uued pikad püksid. 

____________________________________________________________________ . 
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Ülesanne 10.  Vali eitusega vanasõnasse õige sõna või sõnapaar. 

Näide:  homme / hilja / kohe 

Parem     hilja         kui mitte kunagi. 

 

1. Juhan / Jaan / Jüri  

Mida Juku ei õpi, seda ______________________ ei tea. 

2. lipsu / vesti / mütsi 

Narri meest, mitte mehe ______________________ . 

3. põõsast / männist / kännust  

Käbi ei kuku ______________________ kaugele. 

4. sääse sabagi / ämbliku majagi / kärbse pesagi  

Suuga teeb suure linna, käega ei ______________________ . 

5. lõng / leib / õng  

Anna näljasele ______________________ , mitte kala. 

 


