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OSALEJA NIMI ............................................................................. 

PUNKTE ........................ 
 

1. Kirjutage lünka verb tulema, minema või käima sobivas vormis. 
(10 punkti) 
 

Näide: _____________ koos minuga kinno! –     Tule          koos minuga kinno! 
 

 
1. Kas sa _____________ eile kinos? Ei, kinno _____________homme, aga täna 

õhtul _____________ veel trennis.  

2. _____________ mind vaatama, kui aega saad!  

3. See buss _____________ Narvast ja  _____________ Tallinnasse. 

4. Siin  _____________ üks võõras inimene ja jättis sulle selle paki. 

5.  _____________ , lähme tantsima! 

6. Me _____________ kohvikusse, kas sa _____________ ka meiega? 

7. Kui mu vanemad töölt koju _____________ , siis ma saan välja _____________. 

8.  _____________ vaata, kes seal ukse taga räägib. 

9. Ma ei tea, miks mu klassikaaslasi siin ei ole – ma alles _____________ kooli. 

10. Ma _____________ eile koerte varjupaigas abiks.  

11. Kuhu sa  _____________, sa ju alles  _____________? 

12. Tulge, _____________ sünnipäevalast õnnitlema! 

13. Kuidas sa täna nii vara koolist koju _____________, ootasime sind alles kella 

kolmeks! 

14. Kuidas sa nii vara koolist koju  _____________, meil on ju veel kolm tundi? 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 
PUNKTE ........................ 

 
2. Kirjutage lausesse paksus kirjas verbiga samatähenduslik 
tuumverbiühend õiges vormis. (10 punkti) 
 
Tuumverbid: minema, tulema, käima, tooma, viima, tegema, saama, jääma, võima, 
andma, võtma, hakkama, ajama, laskma, panema, lööma  
 
Näide: Parane kiiresti! –     Saa        kiiresti    terveks! 
 
 
1. Üks vaataja väljus etenduse ajal vaikselt teatrisaalist. 

Üks vaataja _______________ etenduse ajal vaikselt teatrisaalist________________. 

2. Kus ja mis kell me laupäeval kohtume? 

Kus ja mis kell me laupäeval __________________________________________? 

3. Ma ei suhtle oma kaugemate sugulastega eriti tihti. 

Ma __________________ oma kaugemate sugulastega eriti tihedalt _____________. 

4. Palun andestage mulle, kui olen teid kuidagi solvanud. 

Palun ________________ mulle ________________, kui olen teid kuidagi solvanud. 

5. Kui inimesel on juba mingi harjumus tekkinud, on väga raske sellest vabaneda. 

Kui inimesel on juba mingi harjumus tekkinud, on väga raske sellest 

_________________________________________. 

6. „Põgene!“ hüüdsid sõbrad Kristjanile,  kui nägid politseinikku lähenemas. 

 „______________________________________!“ hüüdsid sõbrad Kristjanile, kui 

nägid politseinikku lähenemas. 

7. Olen märganud, et mu kass ei söö enam nii palju nagu varem. 

_______________________________________, et mu kass ei söö enam nii palju 

nagu varem. 

8. Kui ma nõusid pesin, lõhkusin kogemata kaks taldrikut. 

Kui ma nõusid pesin, ____________________ kogemata kaks taldrikut 

__________________. 

9. Miks sa mind õigel ajal ei äratanud? 

Miks sa mind õigel ajal ____________________________________________? 

10. Mulle meenus üks naljakas juhtum. 

Mulle ____________________________ üks naljakas juhtum. 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 

PUNKTE ........................ 
 

3. Leidke igasse lausesse verbile käima sobiv vaste ja kirjutage see 
sobivas vormis. (8 punkti) 
 
Näide: Haige (käib) _________________ juba omal jalal. – Haige (käib)       kõnnib 
juba omal jalal. 

 
Vastete valik: kostma, paistma, kehtima, kõlbama, elama, liikuma, seisnema, 
toimuma, kurameerima, kuuluma, algama, vajama, töötama.  
 

1. Palun ärge lärmake, saalis (käib) __________________________ riigieksam. 

2. Jooksmine paneb vere soontes hästi (käima) _________________________. 

3. Auto mootor (käib) __________________________ ebaühtlaselt, on vaja 

teenindusse minna. 

4. Uurimistööde juhendamine (käib) __________________________ õpetaja 

ametikohustuste hulka. 

5. Sander ja Kätlin (on käinud) __________________________ juba kaks aastat, aga 

abiellumisele veel küll ei mõtle. 

6. See seadus (käib) __________________________ riigi kõigi elanike kohta. 

7. Kui päris lund ei ole, (käib) __________________________ ka kunstlumi. 

8. (Käisid) __________________________ veel mõned paugud, siis saabus vaikus. 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 

PUNKTE ........................ 
 
4. Pange sulgudes olevad sõnad õigesse vormi. (10 punkti) 
 
Näide: Ma tulen (need ülesanded) __________________________________ toime. – 
Ma tulen (need ülesanded) _nende ülesannetega__ toime. 
 
 
1. Suusavõistluse võitja läks vahetult enne finišit veel (kaks võistlejat) 

__________________________________ mööda.  

2. Marial õnnestus (ülikool) _________________________ sisse saada. 

3. Kassipojale meeldib (liblikad) _______________________________ taga ajada. 

4. Pidulikul tseremoonial anti (parimad sportlased) 

________________________________ kätte aastaauhinnad. 

5. Ma saan enamasti oma (vanemad) __________________________ hästi läbi.  

6. Jalgpallurid ei teinud (vihm) ______________________ väljagi ning jätkasid 

treeningut. 

7. Sportlane ei kavatse veel oma (karjäär) ___________________________ käega 

lüüa. 

8. Rahvusvahelises projektis osaledes sain tuttavaks (paljud toredad inimesed) 

___________________________________________________. 

9. (Iga mure) _______________________________ on võimalik üle saada. 

10. Ma ei osanud otsustada, mida ootamatult saadud (raha) 

___________________________ peale hakata. 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 

PUNKTE ........................ 
 
5. Kirjutage lünka sobiv tuumverb õiges vormis. Iga verbi võib 
kasutada üks kord. (10 punkti) 
 

Näide: Et kirjutada hea essee, on vaja seda mitu korda ümber __________. –  Et 

kirjutada hea essee, on vaja seda mitu korda ümber    teha.                   

 
Tuumverbid: minema, tulema, käima, tooma, viima, tegema, saama, jääma, võima, 
andma, võtma, hakkama, ajama, laskma, panema, lööma  
 
1. Meie matemaatikaõpetaja on väga lahke ja püüab alati õpilastele vastu 

______________________________, aga seekord pole see tõesti võimalik. 

2. Grete jõudis enda kirjutatud looga konkursi „Eesti laul” finaali. Nüüd on kõige 

tähtsam, et talle kuulsus pähe ei ______________________________. 

3. Eesti korvpallikoondis ______________________________ konkurentide 

treenerilt kiita oma tasakaalukuse ja hea mängudistsipliini eest. 

4. Kevad pole enam kaugel, seetõttu usun, et juba paari päeva pärast ______________ 

sulale.  

5. Enne lepingule allakirjutamist tuleb end kindlasti kõigi tingimustega hästi kurssi 

______________________________. 

6. Meie meeskond oli jalgpallimatši esimese poolaja lõpuks kaotusseisus 0:3, kuid ei 

______________________________ alla ja lõpuks võitis 4:3. 

7. Helista mulle palun homme hommikul ja ______________________________ 

mind üles! Kardan muidu sisse magada. 

8. ______________________________ mind palun trepikoja uksest sisse, ma 

unustasin võtmed koju. 

9. Kes aitaks mul uue riiuli kokku ______________________________? 

10. Kõik ettekanded on peetud. Kui keegi soovib veel sõna 

______________________________, siis nüüd on selleks õige aeg. 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 

PUNKTE ........................ 
 
6. Paksus kirjas on tuumverbiga lauseosa. Kirjutage lause ümber nii, 
et  see osa oleks edasi antud teiste sõnadega. Lause struktuur võib 
muutuda. (8 punkti) 
 
Näide: Mul ajab hinge täis, et ta kõiki kogu aeg solvab. _ Mind teeb vihaseks, et ta 
kõiki kogu aeg solvab. või Mind vihastavad tema solvangud. 
 
1. Kui ta ei taha vastata, siis viib ta alati jutu mujale. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Oleme tublisti töötanud, nüüd võime natukeseks aja maha võtta.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Ostsin pileti ära, aga film algab alles tunni aja pärast – pean kuidagi aega parajaks 

tegema. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Enam ei tohi end lõdvaks lasta – kooliaasta lõpp on ju nii lähedal.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Ei tule kõne allagi, et sa ööseks koju ei tule! 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Andrus Kivirähu romaanid lähevad raamatulaatadel nagu soojad saiad. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Pean tõesti vabandama, teie kiri jäi mul enne kahe silma vahele. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Mis sa siin niisama aega surnuks lööd, teeme midagi! 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 

PUNKTE ........................ 
 

7. Kirjutage kümme lauset, milles tuumverb jääma oleks eri 
tähendusega.  NB! Ärge kasutage näitelausetes esinevaid tähendusi. 
(10 punkti) 

Näide: Ta kipub kogu aeg esimesse tundi hiljaks jääma. Ta ei tulnud kooli, sest jäi 

eile haigeks. 

 
1. 
_____________________________________________________________________ 
  
2. 
_____________________________________________________________________ 
 
3. 
_____________________________________________________________________ 
 
4. 
_____________________________________________________________________ 
 
5. 
_____________________________________________________________________ 
 
6. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
7. 
_____________________________________________________________________ 
 
8. 
_____________________________________________________________________ 
 
9. 
_____________________________________________________________________ 
 
10. 
_____________________________________________________________________ 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 

PUNKTE ........................ 
 
 
8. Kirjutage lünka sobiv sõna allpool esitatud sõnade valikust. Kõik 
lisatud sõnad peavad olema erinevad. (10 punkti) 
 
Näide: Võta ennast ometi _kokku_ ja tee see järeltöö ära! 

 

Sõnade valik: alla, juurde, järele, kaasa, maha, mööda, peale, põlema, pähe, segi, 

sisse, vahele, välja, ümber  

 
1. Ma ajasin ______________________________, mis päeval meie prantsuse keele 

kursus algab, ja läksin nädal varem kohale. 

2. Laske mind palun järjekorda ______________________________, mu buss väljub 

kohe. 

3. Pane palun tuli ______________________________, mitte midagi ei ole näha. 

4. Näitleja oli kaalus ______________________________võtnud ja tema kostüüm 

oli talle nüüd väike. 

5. Sadu toob ______________________________ libeduse ja jäiteohu. 

6. Ärge laske kriitikutel ennast ______________________________ teha, teie film 

on suurepärane! 

7. Mulle on selle pakkumisega juba nii kaua ______________________________ 

käidud, aga ma ei suuda ikka otsustada, kas võtta see vastu või mitte. 

8. Uuringust tuli ______________________________, et Eesti noored jagunevad 

nelja suurde rühma. 

9. Ärge kõigutage paati, muidu läheb see ______________________________ ja 

kukume kõik vette! 

10. Mängu kaotanud korvpallimeeskonna kapten ütles pressikonverentsil: „Kuigi 

saime vaid nelja punktiga ______________________________, olid vastased 

tegelikult meist siiski selgelt paremad.“ 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 
PUNKTE ........................ 

 

9. Vastusevariantide a-d hulgas on üks, mis lausesse EI SOBI. Leidke 
ebasobiv variant ja tõmmake see maha. (8 punkti) 
 
Näide: Trummar läks selle loo ajal nii hoogu, et  
a) lõi trummi lõhki.  
b) lõi trummi katki.  
c) lõi trummi üle.  
d) lõi trummi puruks. 
 
 
1. Tulge nüüd kõik saali, pidu  

a) läheb kohe lahti.  

b) hakkab kohe peale.  

c) tuleb kohe lahti.  

d) hakkab kohe pihta. 

 

2. Esinemine oli küll korralikult ette valmistatud, aga midagi  

a) läks ikka viltu.  

b) läks ikka untsu.  

c) läks ikka vussi.   

d) läks ikka põhja. 

 

3. Ma natuke kardan, kuidas ma uues koolis  

a) pähe võtan.  

b) toime tulen.  

c) läbi löön.  

d) hakkama saan. 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 
 

4. Olen kindel, et meie äriplaan hakkab hästi  

a) sisse tooma.  

b) juurde tooma.  

c) tulu tooma.  

d) kasu tooma. 

 

5. See suurepärane idee tuleb ilmtingimata  

a) heaks teha.  

b) ellu viia.  

c) täide viia.  

d) teoks teha.  

 

6. Siin läheb ohtlikuks,  

a) teeme ruttu sääred.  

b) laseme ruttu lahti.  

c) teeme ruttu vehkat.  

d) laseme ruttu jalga.  

 

7. Täiskasvanud kipuvad mõnikord arvama, et noorus on  

a) hukka läinud.  

b) alla käinud.  

c) raisku läinud.  

d) üle käinud. 

 

8. Sa saad selle eksamiga hakkama, kui   

a) ennast kätte võtad.  

b) pingutusi teed.  

c) ennast kokku võtad.  

d) putket teed. 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 
PUNKTE ........................ 

 
10. Tõmmake igas grupis maha ÜKS lause, mille sõnajärg EI OLE 

korrektne. (6 punkti) 
Näide:  

a. Täna on nii jahe ilm, pane kindlasti müts pähe! 

b. Täna on nii jahe ilm, müts kindlasti pähe pane! 

c. Täna on nii jahe ilm, pane müts kindlasti pähe! 

d. Täna on nii jahe ilm, pane pähe kindlasti müts. 

 
1.  

a.  Kas sa tahad minuga reisile kaasa tulla? 

b. Kas sa tahad tulla minuga reisile kaasa? 

c.  Kas sa reisile tulla tahad kaasa minuga? 

d. Kas sa minuga reisile kaasa tulla tahad? 

 

2.  

a. Vanemad rõõmustasid, et poeg Tartu ülikooli sisse sai. 

b. Vanemad rõõmustasid, et poeg sisse Tartu ülikooli sai. 

c. Vanemad rõõmustasid, et poeg sai Tartu ülikooli sisse. 

d. Vanemad rõõmustasid, et poeg sai sisse Tartu ülikooli. 

 

3.  

a. Kui olime kõik asjad ära ajanud, hakkasime koju minema. 

b. Kui olime ära ajanud kõik asjad, hakkasime koju minema. 

c. Kui olime ajanud kõik asjad ära, hakkasime koju minema. 

d. Kui olime ära kõik asjad ajanud, hakkasime koju minema. 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 
 

 

4.  

a. Mis sa endale ometi võtnud pähe oled? 

b. Mis sa endale ometi oled pähe võtnud? 

c. Mis sa endale ometi pähe võtnud oled? 

d. Mis sa endale ometi pähe oled võtnud? 

 
 
5.  
a. Vaata, et sul meie kohtumise aeg meelest ära ei lähe. 

b. Vaata, et sul meelest meie kohtumise aeg ei lähe ära. 

c. Vaata, et sul ei lähe meie kohtumise aeg meelest ära. 

d. Vaata, et sul ei lähe meelest ära meie kohtumise aeg. 

 

6.  

a. Mul on hea meel, et sain su saadetud paki lõpuks kätte. 

b. Mul on hea meel, et su saadetud paki lõpuks kätte sain. 

c. Mul on hea meel, et kätte su saadetud paki sain lõpuks. 

d. Mul on hea meel, et sain lõpuks su saadetud paki kätte.  
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 

PUNKTE ...................... 
 
 
11. Paksus kirjas on tuumverbiga lauseosa. Kirjutage see ümber, nii 
et mõte jääks samaks, aga ei oleks kasutatud tuumverbi. (5 punkti)  
 
Näide: Esineja alustas selgelt ja huvitavalt, lõpuks aga läks oma jutuga täiesti 
rappa. - ebaõnnestus tema esinemine täielikult. 

                                         
1. Neiu punastas ja lõi silmad maha, kui noormees teda tantsima kutsus. 

................................................................................................................................... 

     

2. Muinasjutu alguses pani vana kuningas kõrvad pea alla ja noor kuningas asus 

troonile. 

................................................................................................................................... 

 

3. Mehele lõi veri pähe ja ta ei kontrollinud enam oma tegevust. 

................................................................................................................................... 

 

4. Ta võitis loteriiga suure summa ja lasi kogu raha tuulde. 

................................................................................................................................... 

 

5. Ma ei usu teda, ta ajab meile kärbseid pähe. 

................................................................................................................................... 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 
PUNKTE ........................ 

 
 
12. Leidke paksus kirjas olevate tuumverbiühendite hulgast kaheksa 
mittekorrektset. Kirjutage need teksti alla välja ja lisage korrektne 
tuumverbiühend.  
(8 punkti) 
 
Näide: Olen kindel, et tulen välja kõigi vajalike tööülesannetega. - tulen välja - tulen 
toime  
 

Motivatsioonikiri 

Olen Anna Jõhvi, 19-aastane aktiivne gümnasist Lääne-Virumaalt. Soovin end 
proovile minna vabatahtlikuna noortemessil Teeleidja. Teie kuulutust panin toime 
Facebookis. 

Olen kooli noortevolikogu eesotsas ning löön külge õpilasesinduse töös. Kooli kõrvalt 
tegelen vabatahtliku tööga nii palju kui aeg lubab: abistan koerte varjupaigas ja võtan 
osa koristustalgutest „Teeme ära“. 

Teie kuulutust lugedes sain pähe, et mul pole vaja pikalt aru pidada, see töö on täpselt 
minu jaoks! Olen sageli läbi toonud nii kodukoha kui ka maakonna noorte üritusi. 
Samuti olen oma osa andnud üle-eestiliste sündmuste korraldamisel. Kõige 
märkimisväärsem saavutus on minu jaoks Arvamusfestivali noortelava arutelude ette 
valmistamine. Saan hakkama nii eesti kui ka inglise keelega ning ei pea hätta ka vene 
ja soome keelega. Oskan kasutada digivahendeid ning tean, kuidas turundada 
noorteüritusi sotsiaalmeedias. 

Olen väga motiveeritud vabatahtlikuna töötama. Seda tööd innustab ja inspireerib mind 
eelkõige tegema teadmine, et minu tehtu toob kellelegi kasu. Olles ise sihtrühma liige, 
saan kätte noorte muredest, rõõmudest ja vajadustest ning oskan nendel teemadel ka 
sõna võtta. Olen väga hea organiseerimisvõimega, tööülesannete täitmisel täpne ja 
professionaalne. Kaaslase ja kolleegina olen enesekindel, avatud ja rõõmsameelne, 
inimestega suhtlemine ei lähe mulle närvidele. 

Olen kindel, et suudan enda kogemuste ja teadmistega meeskonnale palju juurde anda. 

 

Lugupidamisega 

Anna Jõhvi 
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 
 

 

1._________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________  

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________  

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________  

8._________________________________________________________________  
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OSALEJA NIMI ............................................................................. 
PUNKTE ........................ 

	
13. Pange kirja viis põhjust, mille poolest on tuumverbid ja nende 
ühendid teie meelest huvitavad ja viis põhjust, mille poolest 
keerulised. (10 punkti) 
	
	
Mille	poolest	on	tuumverbid	ja	nende	ühendid	huvitavad?	
	

1._________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________  

3._________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________  

4._________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________  

5._________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________  

 

Mille	poolest	on	tuumverbid	ja	nende	ühendid	keerulised? 

1._________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________  

3._________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________  

4._________________________________________________________________  

   ________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________  


