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Olümpiaadi läbiviimine 

 Olümpiaad toimub kahe ja poole astronoomilise tunni (150 min) jooksul. 

 Olümpiaadi korraldaja juhendamisel täidetakse töö tiitelleht. 

 Kuulamisülesannet kuulatakse kaks korda. 

 Kuulamisülesandele järgnevad ülesanded lahendab õpilane ootamata täiendavat 

korraldust. 

 

Kuulamisülesande tekst  

 

Kord nurisenud mees naisega alati sellepärast, et naisel palju parem põli olla kui 

temal. Ütelnud: „Mina pean väljas iga päev rasket tööd tegema, sina aga käid 

kodus ühest kohast teise ja lööd aega surnuks. Päris kuldne elu sul!“ 

Naine vastu: „Kui arvad mul nii kuldse elu olevat, eks vahetame õige kord ametid 

ära. Mina lähen päevaks sinu asemele välja tööle, sina jää seni koju perenaiseks! 

Eks siis saame näha, kellel hea elu.“ 

Mees nõus: „Homme jään mina koju perenaiseks, sina aga mine minu asemel 

metsa heina niitma!“ 

Olnud just laupäev. Naine läheb mehe eest heinamaale, mees jääb koju 

perenaiseks. 

Enne heinamaale minekut perenaine meest veel õpetama: „Kui vari kaks sammu 

pikk on, tuleme koju lõunale. Et täna laupäev, keeda meile lõunaks putru ja tee 

pudru jaoks värsket võid! Ära unusta lehma lüpsta! Lehm tarvis karjamaale sööma 

ajada.“ 

Mees naerdes vastu: „Küll ma tean isegi ja saan asjaga valmis. Ära minu eest 

muretse!“ 



 

 

Olümpiaadi hindamine 

1. Iga õigesti märgitud tegelane a` 1 punkt. Kokku 5 punkti. 

2. Iga õigesti värvitud sõna 1 punkt. Kokku 12 punkti. 

punane - tirts, nähvits, põllekandja, plikuska 

sinine - tugevam pool, naga, mehike, püksikandja, klutt, nagamann, jüts, 

täitsa vunts 

3. Sisult õige lause, kus allakriipsutatud sõna esineb teises tähenduses annab 

1punkti - kokku 2 punkti. 

Õigekirja reeglitele vastav lause a´ 1punkt- kokku 2 punkti. Kokku 4 

punkti. 

4. Lünk õigesti täidetud, sõna grammatiliselt õige – a´1 punkt. Kokku 10 

punkti. 

5. Iga õige nimisõna – a` 1 punkt, iga sobiv omadussõna – a´1 punkt. Kokku 

16 punkti. 

6. Iga õige tähendus a´ 1 punkt. Kokku 8 punkti. 

7. Iga sisult ja vormilt õige vanasõna 1 punkt - kokku 4 punkti. Õigesti 

kirjutatud lause 1 punkt - kokku 4 punkti. Ristiga märgitud allajoonitud 

lause 1 punkt. Kokku 9 punkti. 

Heal lapsel mitu nime. 

Hommik on õhtust targem. 

Kus suitsu, seal tuld. 

Enne mõtle, siis ütle. 

8. Küsimustele terviklausetega vastamine – 6p, sündmuste järjestamine – 2p, 

õigekiri – 2p (kõik on õige),1p (kui on 1-2 viga). Kokku 10 punkti. 

 

9. Iga õige liikumine – a´ 1 punkt. Kokku 6 punkti. 

LISAÜLESANNE:  

Lisaülesannete punkte arvestatakse sel juhul, kui põhiülesannete lahendamisel 

saadud punktisummad on võrdsed. 

Iga õige nimi annab ühe punkti. Kokku 11 punkti. 

 

Maksimaalselt on võimalik saada 80 punkti põhitöö eest, lisaks 11 punkti 

lisaülesande eest. 

 


