
Emakeeleolümpiaadi ülesandevoor 
Noorem vanuseaste, 7.–8. klass 
 
Olümpiaadiülesandeid on kokku üheksa ning aega nende tegemiseks on kokku kaks ja pool 
tundi. Ülesannete hulgas on nii valikvastustega kui ka avatud vastustega küsimusi. Tähele 
tuleb panna, et lugemisülesanne on kaheosaline (A- ja B-osa). Küsimuste vahel on võimalik 
edasi-tagasi liikuda. 

Ülesannete tegemisel võib kasutada, ja mõne ülesande puhul peabki kasutama, eri tüüpi 
abimaterjale (sõnaraamatuid ja muid allikaid). 

Ülesannete eest on võimalik kokku saada 85 punkti.  
Ülesanded 

1. Keeleajalugu. Nna-liite tulemise lugu (10 p) 
2. Sõnavara laenamine (14 p) 
3. Perekonnanimed (12 p) 
4. Lugemisülesanne. Ostlema, poodlema, šoppama (10 p) 
5. Õigekiri (7 p) 
6. Tsitaatsõnad (5 p) 
7. Keelekontaktid ja laenud keelemaastikel (7 p) 
8. Vanasõnad (10 p) 
9. Kirjandusülesanne (10 p) 

 
Ülesanne 1. Keeleajalugu. Nna-liite tulemise lugu 

Kirjuta sõnad hertsogina, kirjanikinna, kuningia, kuninginna, kunnik, lauljanna, mihklina, 
sõbrak, sõbre ja tartlanna tekstis sobivasse näiteloetellu. Igasse lünka tuleb märkida üks sõna. 
Meie naissooliite nna juured ulatuvad 19. sajandisse. 1849. aastal kasutas Friedrich Reinhold 
Kreutzwald ühes oma saksa keelest tõlgitud jutus sõna kuningana kommentaariga 
„Kuningana, kuningasa, on üks uus sõna ja tähhendab: kuninga-emand, ehk kuninga 
abbikasa“ ja propageeris sellist naissoo väljendamise viisi edaspidigi. Nagu näha, soovitas 
Kreutzwald naissooliidet kujul -na. Ta sai liite loomiseks inspiratsiooni ilmselt eelkõige saksa 
keele in-liitega moodustatud naissugu märkivatest sõnadest, nt sõnast der König saab selle 
liite abil tuletada sõna die Königin. Samas võisid teda ka mõjutada ka tollased vene õigeusu 
raamatud, kus kasutati inna-liidet, nt vürstinna, keiserinna, ................................, samuti 
idamurre, kus leidus vorme, milles sõna naine oli lühenenud silbiks -na, mis esines liitena. 
Nii on näiteks Kodaverest registreeritud sellised sõnad nagu pojana, perena, vanana, jürina ja 
................................ .  
Kreutzwaldi ettepanek uus liide tarvitusele võtta kohtas algul üsna vastuseisu. Näiteks üks 
kriitik nimetas nna-liidet võõrapäraseks, kuna sõnarõhk sattus tavapärase esisilbi asemel 
kolmandale ja sõna kuningana tuli tollaseid õigekirjareegleid arvestades lugeda kuningaana. 
Kriitik soovitas samas tähenduses hoopis ik-liidet: nii nagu keeles juba tarvitatigi lehmade 
kohta ik-liitelisi nimesid (nt Mustik), oleks võinud märkida samamoodi ka teisi naissoo 
esindajaid (nt keisrik, ................................, õppetik, koerik, Eestik). Pärast esialgset 
poleemikat ei kirjutatud na-liitest enam mitu aastakümmet ning seda hakati tasapisi 
kasutama. Esialgu kasutati liidet ainult Kreutzwaldi enda soovitatud tähendusrühmades: 



eelkõige kõrgemast seisusest naisterahvaste kohta (printsessina, krahvina,..........................) ja 
pisut ka emasloomade kohta (lõvina, tiigrina). 
Elavad vaidlused tekkisid taas 1880ndail. Ajalehe Eesti Postimees  toimetaja Ado Grenzstein 
tegi ettepaneku muuta liite kuju, et see ei langeks kokku oleva käände lõpuga. Selleks tuli 
tema sõnutsi kokku panna saksa keeles naissugu väljendav -in ja vene keeles naissugu 
väljendav -a, nii et kokku tuleb -inna või -anna, mis edendab rahvaste sõprust. Ise hakkas 
Grenzstein naissooliidet kasutama kujul -nna ning tema eeskujule järgnesid teised. Liidet ei 
kasutatud seejuures mitte enam ainult kõrgemast soost naisterahvaste märkimiseks 
(nt kuninganna, keisrinna), vaid ka ametinimetustes 
(................................, näitlejanna, kooliõpetajanna) ja lihtsalt naissoost isikute kohta 
(sõberinna). Samas kadus see emasloomade nimetustest. 
Selline uuendus oli aga paljudele vastumeelne. Näiteks kirjutas keegi, et kui nna-liidet juba 
kasutada, siis tuleks seda teha järjekindlalt kõigis ametinimetutes, aga kuna osa selliseid 
nimetusi kõlab ebaloomulikult (nt rätsepinna, ........................... ), siis tuleks kõigist loobuda. 
Paljudele ei meeldinud rõhk järgsilbil ning nad soovitasid -nna asemele teistsuguseid liiteid. 
Näiteks pseudonüümi A. Heraklides kandja soovitas võtta naissoo väljendamiseks kasutusele 
hoopis ia-liite, nt laulia, õpetia, Eestlania,....................... Jaan Suviste soovitas omakorda e-
liidet, nt ........................, õppije, kirjanike, Karl August Hermann aga k-liidet, nt 
..............................., õpetajak, keisrik. Oli ka neid, kes olid üldse igasuguse naissooliite vastu, 
kuna ei pidanud sugude grammatilist eristamist eesti keelele omaseks. Näiteks ajalehe Valgus 
toimetaja Jakob Kõrv soovitas koolitajana ja sõberinna asemel öelda koolitaja 
naisterahvas ja sõbra-neiu.   
1890. aastail oli nna-liide juba väga levinud. 1930. aastatel hakati liitega märkima ka rahvust 
ja päritolu (rootslanna, venelanna, ungarlanna, roomlanna, ..............). 

 
 

 
VÕTI: 
Meie naissooliite nna juured ulatuvad 19. sajandisse. 1849. aastal kasutas Friedrich Reinhold 
Kreutzwald ühes oma saksa keelest tõlgitud jutus sõna kuningana kommentaariga „Kuningana, 
kuningasa, on üks uus sõna ja tähhendab: kuninga-emand, ehk kuninga abbikasa“ ja propageeris 
sellist naissoo väljendamise viisi edaspidigi. Nagu näha, soovitas Kreutzwald naissooliidet kujul -na. 
Ta sai liite loomiseks inspiratsiooni ilmselt eelkõige saksa keele in-liitega moodustatud naissugu 
märkivatest sõnadest, nt sõnast der König saab selle liite abil tuletada sõna die Königin. Samas võisid 
teda ka mõjutada ka tollased vene õigeusu raamatud, kus kasutati inna-liidet, nt vürstinna, keiserinna, 
kuninginna, samuti idamurre, kus leidus vorme, milles sõna naine oli lühenenud silbiks -na, mis 
esines liitena. Nii on näiteks Kodaverest registreeritud sellised sõnad 
nagu pojana, perena, vanana, jürina ja mihklina.  
Kreutzwaldi ettepanek uus liide tarvitusele võtta kohtas algul üsna vastuseisu. Näiteks üks kriitik 
nimetas nna-liidet võõrapäraseks, kuna sõnarõhk sattus tavapärase esisilbi asemel kolmandale ja 
sõna kuningana tuli tollaseid õigekirjareegleid arvestades lugeda kuningaana. Kriitik soovitas samas 
tähenduses hoopis ik-liidet: nii nagu keeles juba tarvitatigi lehmade kohta ik-liitelisi nimesid 
(nt Mustik), oleks võinud märkida samamoodi ka teisi naissoo esindajaid (nt keisrik, 
kunnik, õppetik, koerik, Eestik). Pärast esialgset poleemikat ei kirjutatud na-liitest enam mitu 
aastakümmet ning seda hakati tasapisi kasutama. Esialgu kasutati liidet ainult Kreutzwaldi enda 



soovitatud tähendusrühmades: eelkõige kõrgemast seisusest naisterahvaste kohta 
(printsessina, krahvina, hertsogina) ja pisut ka emasloomade kohta (lõvina, tiigrina). 
Elavad vaidlused tekkisid taas 1880ndail. Ajalehe Eesti Postimees  toimetaja Ado Grenzstein tegi 
ettepaneku muuta liite kuju, et see ei langeks kokku oleva käände lõpuga. Selleks tuli tema sõnutsi 
kokku panna saksa keeles naissugu väljendav -in ja vene keeles naissugu väljendav -a, nii et kokku 
tuleb -inna või -anna, mis edendab rahvaste sõprust. Ise hakkas Grenzstein naissooliidet kasutama 
kujul -nna ning tema eeskujule järgnesid teised. Liidet ei kasutatud seejuures mitte enam ainult 
kõrgemast soost naisterahvaste märkimiseks (nt kuninganna, keisrinna), vaid ka ametinimetustes 
(lauljanna, näitlejanna, kooliõpetajanna) ja lihtsalt naissoost isikute kohta (sõberinna). Samas kadus 
see emasloomade nimetustest. 
Selline uuendus oli aga paljudele vastumeelne. Näiteks kirjutas keegi, et kui nna-liidet juba kasutada, 
siis tuleks seda teha järjekindlalt kõigis ametinimetutes, aga kuna osa selliseid nimetusi kõlab 
ebaloomulikult (nt rätsepinna, kirjanikinna), siis tuleks kõigist loobuda. Paljudele ei meeldinud rõhk 
järgsilbil ning nad soovitasid -nna asemele teistsuguseid liiteid. Näiteks pseudonüümi A. Heraklides 
kandja soovitas võtta naissoo väljendamiseks kasutusele hoopis ia-liite, nt laulia, õpetia, Eestlania, 
kuningia. Jaan Suviste soovitas omakorda e-liidet, nt sõbre, õppije, kirjanike, Karl August Hermann 
aga k-liidet, nt sõbrak, õpetajak, keisrik. Oli ka neid, kes olid üldse igasuguse naissooliite vastu, kuna 
ei pidanud sugude grammatilist eristamist eesti keelele omaseks. Näiteks ajalehe Valgus toimetaja 
Jakob Kõrv soovitas koolitajana ja sõberinna asemel öelda koolitaja naisterahvas ja sõbra-neiu.   
1890. aastail oli nna-liide juba väga levinud. 1930. aastatel hakati liitega märkima ka rahvust ja 
päritolu (rootslanna, venelanna, ungarlanna, roomlanna, tartlanna). 

 
 
Ülesanne 2. Sõnavara laenamine 
 
Järjesta selle lause sõnad vastavalt sellele, mis ajal on need sõnad eesti keelde laenatud 
(alates kõige vanematest laenudest). Arvesta, et kaks sõna jääb üle (need sõnad ei ole laenud). 
Kasutada võid etümoloogiasõnastikku ja „Eesti keele käsiraamatu“ laentüvede osa 
(https://www.eki.ee/books/ekkr20/ekkr20.pdf). 
 
Lause on: Uhkes lounge’is kuivatas armas ingel puhtaid plaskusid.  

 
Järjestus:  
1. …………… 
2. …………… 
3. …………… 
4. …………… 
5. …………… 
 

Laenud ei ole (esita sõnad selles järjekorras, nagu need lauses olid): 
1. …………… 
2. …………… 
 

VÕTI: 1. puhas, 2. armas, 3. ingel, 4. plasku, 5. lounge 
Laenud ei ole: 1. kuivatama, 2. uhke 

 



 
Ülesanne 3. Perekonnanimed 
 
Eestis on kasutusel erinevate keelte sõnadest saadud perekonnanimesid, mis on kasutusel ka 
eestikeelsel kujul. Kas oskad need perekonnanimed omavahel kokku viia? 
 
Bekker  Müller  

Goldman  Neider  

Jääger  Ratnik  

Kramer  Rõbakov  

Krüger  Timmermann  

Kutser  Tokarev  

Kärner  Treimann  

Maurer  Veber  

 
 
Aednik  
Müürisepp  
Treial  
Kutsar  
Puusepp  
Kõrtsmik  
Kullassepp  
Mölder  
Kangur  
Tisler  
Kütt  
Rätsep  
Kalamees  
Kaupmees  
Ratassepp  
Pagar 
 
 
 
VÕTI: 
 

Bekker Pagar Müller Mölder 

Goldman Kullassepp Neider Rätsep 

Jääger Kütt Ratnik Ratassepp 

Kramer Kaupmees Rõbakov Kalamees 



Krüger Kõrtsmik Timmermann Puusepp 

Kutser Kutsar Tokarev Treial 

Kärner Aednik Treimann Tisler 

Maurer Müürisepp Veber Kangur 

 
 
 
Ülesanne 4. Lugemisülesanne 
 
Tutvu allikatega ja täida ülesanded sõnade ostlema, poodlema ja šoppama kohta. 
 
Allikad 
Argo Mund, „Nemad šoppavad, teie ostleme, meie poodleme“. Õpetajate Leht 
28.10.2005 http://keeleabi.eki.ee/pdf/064.pdf 
Keelekorpus etSkell https://skell.sketchengine.eu/ 
Vikipeedia artikkel „Laensõna“ https://et.wikipedia.org/wiki/Laens%C3%B5na 
E-keelenõu 
ÕS 2018 
 
A 
1. Kes pakkus välja sõna ostlema? 
Vastus 
 
2. Mis on sõna poodlema ülemmõiste? 
Vastus 
 
3. Mis on sõna poodlema tüüpsõna? 
Vastus 
 
4. Vali tuletised, mida aktsepteerib ÕS. 

a) poodlung, poodleja 
b) poodlemine, poodleja 
c) poodlus, poodlung 

 
5. Miks tekkis sõna ostlema kõrvale sõna poodlema? 

a) sest ostlema ei anna edasi poest poodi käimise toimingut 
b) sest sõna ostlema ei läinud käibele 
c) sest keelekorraldajad ei soovitanud seda sõna 

 
6. Tee päring veebikorpusest etSkell ja otsusta, milline sõna kolmest on kõige levinum. 
 
7. Vali lausesse sobivaim sõna. 



Terve reisi me ……. igast asju nagu täielikud hullud! 
 

B 
1. Paku allikatele tuginedes vähemalt viis sõna või väljendit šoppamise, poodlemise või 
ostlemise asemel.  
2. Loe Vikipeedia artiklit „Laensõna“  ja otsusta, kas sõna poodlema on siselaen, 
tähenduslaen või otselaen. Põhjenda oma arvamust. 
 
VÕTI:  
A 

1. Ain Kaalep 
2. tegutsema 
3. vaidlema 
4. b 
5. a 
6. ostlema 
7. šoppasime 

 
 
 

B. Argo Mundi artiklist leiab väljendid poekammimisretk, poest poodi jalutamine, poodima, 
poodistama, kaupama, osturallitama. 
Keeleallikatest leiab aga: mööda poode käima, poode pidi käima, sisseoste tegema. 
Sõna poodlema on tähenduslaen, sest sõnale pood on tuletusliite abil antud uus tähendus, 
mida sellel enne ei olnud. 
 

 
Ülesanne 5. Õigekiri 
 
Igas reas on üks valesti kirjutatud sõna. Kirjuta lünka see sõna õigesti. 
1. garaaž, maneež, rüüš, finiš  
2. leed, spaa, vip, veeb  
3. taburet, kabinet, sigaret, etiket  
4. šamaan, šeif, šerif, šokolaad  
5. psühholoogia, psühholoog, psüühhika, psühhoos  
6. body, karri, lobi, sprei  
7. mateeria, material, materiaalne, materialism  
 

VÕTI: 
1. rüüs  
2. vipp, VIP  
3. etikett  
4. seif  
5. psüühika  
6. bodi  
7. materjal  



 
Ülesanne 6. Tsitaatsõnad 
 
Paljudele võõrkeelsetele sõnadele on eestikeelsed vasted olemas. Asenda tsitaatsõna 
omasõnaga. 
NB! Kirjuta lünka ainult üks sõna! Kirjuta omasõna samas vormis, milles tsitaatsõna vastavas 
lauses esineb. St pööra tähelepanu käändele ja sellele, kas sõna peab olema ainsuses või 
mitmuses.  
1. Kes on need influencer’id ja miks neist nii palju räägitakse?  
2. Vaata üle selle ülesande layout!  
3. Pärast mõttetööd kinnita keha ühe maitsva wrap’iga.  
4. Seda uut outlet’i tasub külastada.  
5. Tee nüüd endast üks moodne selfie!  
 
 
VÕTI:  

1. mõjuisikud, suunamudijad, sisuloojad 
2. küljendus 
3. vrapiga 
4. väljamüüki, odavmüüki, leiupoodi 
5. selfi, selvepilt, selvefoto, endel, enekas 

 
 
 
 
Ülesanne 7. Keelekontaktid ja laenud keelemaastikel 
 
Eesti keele kontaktid ilmnevad ka tänavapildis. Nimeta vähemalt neli keelt, mida Eestis 
siltidel kasutatakse. Nimeta vähemalt kolm põhjust, miks eri keeli kasutatakse.  
 
VÕTI: 
Keeled: eesti, vene, inglise, soome, saksa, prantsuse, rootsi, jaapani, hiina, itaalia, hispaania  
 
Põhjused  
1. Olla arusaadav eesti keelt mitteoskavatele inimestele. 
2. Mõjuda lahedamalt ja atraktiivsemalt. 
3. Rõhuda autentsusele, sümboolsusele ja kultuurile. 
4. Vähemuskeele kasutamine mõjub sümboolselt ja tekitab positiivseid assotsiatsioone. 
5. Kosmpoliitsuse ja rahvusvahelisuse rõhutamine. 
6. Püüda tähelepanu. 
7. Paista modernne ja avatud. 
8. Mõjuda prestiižselt. 
9. Peegeldada piirkonna keelekasutust ja -eelistust. 
 
 



Ülesanne 8. Vanasõnad 
 
Nn eurovanasõnad on lõbustanud ilmselt paljusid. 
Näiteks ’hoia edaspidiseks vee ja teravilja segu küpsetatud kujul, aga mitte vaeva selle 
hankimiseks’ kõlab maakeeles lihtsalt ’homseks hoia leiba, aga mitte tööd’. 
All on antud kümme vanasõna. Laena kantseliidile ja eurokeelele omaseid väljendeid ja 
lausemalle ning kirjuta viis (5) vanasõna ümber selliseks, et keskmine kantseliidist liiga palju 
lugu pidav ametnik neist hästi aru saaks. 
 
Vanasõnad: 
1. Andes oled vend, aga suades vaenlane. 
2. Sõprus lõpeb sääl, kus laenamine algab. 
3. Võlg ja Jumala sõna ei lähe kumbki hukka. 
4. Laastutuli ja laenuleib ei kesta kaua. 
5. Tahad sõbrast lahti saada, siis laena sõbrale raha. 
6. Uma käega võit anda, a uma käega ei või võtta. 
7. Võlg teeb võera orjaks. 
8. Laena häda ajal, maksa ka õigel ajal. 
9. Mees silmas, võlg meeles. 
10. Ega laen longates lähe. 
 
 
Vastuse kirjutamisel kasuta sellist malli, kus esmalt paned kirja algse vanasõna (VS), seejärel 
kirjutad selle alla oma eurovanasõna (EVS). 
Näiteks: 
VS: Homseks hoia leiba, aga mitte tööd. 
EVS: Hoia edaspidiseks vee ja teravilja segu küpsetatud kujul, aga mitte vaeva selle 
hankimiseks. 
 

VÕTI:  

Iga vanasõna eest on võimalik saada kuni 2 punkti 

1. Asendatud on leksikaalse tähendusega sõnad 0,5 punkti 
2. Eurovanasõnasse on sisse kirjutatud vähemalt kaks paberlikku konstruktsiooni 0,5 punkti 
3. Loomingulisus, keeleline leidlikkus 0,5 punkti. 
4. Eurovanasõna sisu vastab algsele vanasõnale ja on keeleliselt korrektne 0,5 punkti. 

 

Ülesanne 9. Kirjandusülesanne 

 

Järgmistele küsimustele vastamiseks võib kasutada internetiavarusi! 

 

1. Kes on kirjutanud Ruja laulu „Eile nägin ma Eestimaad“ sõnad? 



2. Millisele tekstile need sõnad toetuvad? 

3. Mida on Ruja laulusõnades nn algtekstist laenatud? Vastamisel kasuta muu hulgas 
järgmiseid mõisteid: rütm, stroofika, värss, kompositsioon, metafoor, epiteet, sisu. 

4. Miks on Ruja laulusõnad võrreldes algtekstiga erinevad? Milliseid tähenduslikke muutusi 
see kaasa toob? 

 

VÕTI: 

1. Ott Arder [1 punkt] 
2. Juhan Liiv [1 punkt] 
3. Vastuses tuleks välja tuua Arderi ja Liivi teksti vahelisi sarnasusi. Näidete toel võib muu 

hulgas kirjeldada luuletus(t)e aegruumi ja selle muutumist, stroofikat (kolm viievärsilist 
stroofi), kordusi, alg- ja lõppriimi, silpide arvu, rütmiskeemi, luuletuste ülesehitust jne. 
Samuti võib välja tuua sarnasusi/erinevusi kujundiloome tasandil (nt epiteedid) ja 
tähenduslikke kokkulangevusi. Näiteks vastati (osa vastusest): „Sisu poolest on ühine vaid 
algmõte, kirjanduslikult Eestimaa hetkeseisundi, olukorra kirjeldamine visuaalse kogemuse 
kaudu, kriitiline lähenemine Eesti elule; epiteedid on üsna tugevad (algtekstis nt „Lagunud 
talumajasid“ ja „rammetuid rajasid“, laulus „Laiu siledaid asfalteid“), kuid tooni poolest 
vastandlikud.“ [4 punkti] 

4. Küsimusel on kaks poolt. Vastaja peaks leidma põhjuseid, miks algteksti muudeti. Sageli 
osutati, et laulusõnad toimivadki n-ö tavalisest luuletusest erinevalt. Enamasti keskenduti 
kahe teksti kirjutamisaja erinevusele „Sõnad on muudetud, sest ajastu muutus. Eestimaas nägi 
Arder hoopis teistsugust pilti kui Liiv.“ Mitut puhku osutati ka tsensuurile: „Samuti ei saanud 
Arder tsensuuri tõttu riiki otse kritiseerida, vaid pidi kasutama irooniat.“ 
 
Teine osa vastusest peaks keskenduma tähendustasandile: mis on kahe luuletuse sisulised 
erinevused?  Vastati näiteks: „Algtekstis kritiseerib Liiv Eesti eluolu ja ühiskonda, kuid Ruja 
tekst on pigem pilkava varjundiga. Kui algses luuletuses on selgelt välja toodud, et tegemist 
on õnnetu ja pimeda maaga, siis Ruja laulus tundub alguses, et laul kiidab Eestimaad, kuid 
lõpuks selgub, et ka seal on peidetud kriitika/iroonia (näiteks „õlised laineharjad“).“ Ja teisal: 
„Teose sisu muutis Arder irooniliseks, ilustavaks ja nõukogudeaegset tegelikkust kajastavaks, 
Liivi tekst on seevastu morn ja sünge.“ [4 punkti] 

 

 

 


