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KÜMNES PEATÜKK “OI, KUI ILUS VÄRV!” 
 

Ülesanne nr 3 

1. Mees on poes ja vaatab naisteriideid.      õige 

2. Müüja tuleb mehele appi riideid valima.      õige 

3. Mees soovib osta pluusi ja lipsu.       õige 

4. Mees soovib, et pluus oleks heleroosa.      vale 

5. Müüja arvab, et mehed kannavad hea meelega lilledega pluuse. vale 

 

Ülesanne nr 5 

1. Mees arvab, et ta pluusi number on nelikümmend kuus.  

2. Mees soovib osta halle sokke.  

3. Sokid on poes kallid.  

4. Lipsud on teises riiulis.  

5. Mehe arvates on kõik lipsud hallid.  

 

 

Ülesanne nr 7 
Selgub, et mees on värvipime.  

 

Ülesanne nr 12 

1. Mees vaatas poes naiste pluuse ja pükse.  

2. Müüja ütles ostjale, et neil on palju meeste riideid ka.  

3. Mees vaatas triibulisi pluuse ja arvas, et need sobivad meestele ka.  

4. Mees soovis vaadata meeste pluuse ja pükse.  

5. Mees ütles, et ta kannab tumesiniseid pükse.  

6. Müüja ütles, et tema arvates kannab mees helerohelisi pükse.  

7. Mees ütles, et ta eelistab tagasihoidlikke toone.  

8. Mees vaatas veel lillelisi sokke.  

9. Müüja ütles, et neil on ka palju halle sokke.  

10. Mees ei soovinud nii kalleid sokke.  

11. Mees soovis odavamaid sokke.  

12. Seejärel läksid ostja ja müüja lipse vaatama.  

13. Ostja imestas, et riiulil on nii palju halle lipse.  

14. Müüja ütles, et on ka palju teisi värve.  

15. Ta näitas ostjale helepunaseid lipse.  

16. Ostja ütles lõpuks, et ta ei erista värve.  

17. Müüja hakkas seejärel ise ostjale sobivaid riideid valima. 

 

Ülesanne nr 13 

 

1. lühike    pikk 

2. kallis    odav 

3. suur    väike 
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4. kitsas   lai 

5. tume   hele 

6. pidulik    igapäevane 

7. vanamoodne  moodne 

8. ühevärviline  kirju 

9. mugav   ebamugav 

10. naiselik  mehelik 

11. vana   uus 

12. kvaliteetne  ebakvaliteetne 

13. sobiv, paras  ebasobiv 

14. eriline, omapärane  tavaline 

15. maitsekas, stiilne  maitsetu 

16. soodne   kallis 

17. paks, soe  õhuke 

 

Ülesanne nr 15 

Ainsuse I vorm Ainsuse  II vorm Ainsuse III vorm Mitmuse III vorm 

   lõpp -id 

mugav mugava mugavat mugavaid 

odav odava odavat odavaid 

sobiv sobiva sobivat sobivaid 

paras paraja parajat parajaid 

seelik seeliku seelikut seelikuid 

hele heleda heledat heledaid 

tume tumeda tumedat tumedaid 

tore toreda toredat toredaid 

ere ereda eredat eredaid 

kvaliteetne kvaliteetse kvaliteetset kvaliteetseid 

stiilne stiilse stiilset stiilseid 

omapärane omapärase omapärast omapäraseid 

moodne moodsa moodsat moodsaid 

soodne soodsa soodsat soodsaid 
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lihtne lihtsa lihtsat lihtsaid 

kitsas kitsa kitsast kitsaid 

kallis kalli kallist kalleid 

mantel mantli mantlit mantleid 

   lõpp -i 

eriline erilise erilist erilisi 

tavaline tavalise tavalist tavalisi 

värviline värvilise värvilist värvilisi 

lühike(ne) lühikese lühikest lühikesi 

õhuke(ne) õhukese õhukest õhukesi 

suur suure suurt suuri 

uus uue uut uusi 

   lõpp -sid 

kirju kirju kirjut kirjusid 

roosa roosa roosat roosasid 

lilla lilla lillat lillasid 

jope jope jopet jopesid 

   i→e 
u→e 

hall halli halli halle 

pluus pluusi pluusi pluuse 

kleit kleidi kleiti kleite 

särk särgi särki särke 

nb! püksid  ------------------   ------------------ pükse 

imelik imeliku imelikku imelikke 

naiselik naiseliku naiselikku naiselikke 

mehelik meheliku mehelikku mehelikke 
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pidulik piduliku pidulikku pidulikke 

paks paksu paksu pakse 

   a→u 
a→i 

lai laia laia laiu 

vana vana vana vanu 

must musta musta musti 

pikk pika pikka pikki 

king kinga kinga kingi 

ülikond ülikonna ülikonda ülikondi 

 

Ülesanne nr 18 

1.  

Ostja: Tere! Kas teil on pikki seelikuid?  

Müüja: Kahjuks praegu ei ole. Aga te olete nii lühike, et teie jaoks on ka meie lühikesed 

seelikud pikad.  

 

2.  

Ostja: Vabandage, ma soovisin näha siniseid sokke, aga siin on ju ainult üks sokk. 

Müüja: Näete, teine on täpselt samasugune! 

 

3.  

Ostja: Teate, ma palusin halle teksaseid, aga te andsite mulle mustad.  

Müüja: Kui te need ära pesete, siis nad lähevad halliks.  

 

4.  

Ostja: Tere! Kas teil on laiu salle?  

Müüja: Kahjuks ei ole, aga vaadake neid kitsaid salle. Kui te kaks kitsast salli kokku õmblete, 

saate ühe laia.  

 

5.  

Ostja: Tervist! Kas teil on ruudulisi särke?  

Müüja: Kahjuks ei ole, aga vaadake neid täpilisi särke. Kui neid kaugelt vaadata, siis paistavad 

need nagu ruudulised.  

 

6.  

Ostja: Vabandust, aga ma palusin ühevärvilisi tööpükse, miks te mulle kirjusid tööpükse 

näitate? 
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Müüja: Vaadake, kui te hakkate remonti tegema, siis on teil vaja pükse, kust värviplekid välja ei 

paista. 

 

7.  

Ostja: Tere! Kas teil on odavaid ehteid, mis paistaksid välja nagu kallid?  

Müüja: Ei ole, aga meil on kalleid ehteid, mis paistavad välja nagu odavad. 

 

8. 

Ostja: Tere! Näidake mulle palun musti T-särke! 

Müüja: Teate, kahjuks meil selliseid ei ole. Kõik meie riided  on puhtad. 

 

9.  

Ostja: Vabandage, ma soovisin lühikesi pükse, aga teie tõite mulle pikad püksid! 

Müüja: Ärge muretsege! Kasvate veel natuke ja siis on need püksid lühikesed. 

 

10. 

Ostja: Kuulge, ma palusin sirelivärvi kingi, aga te näitate mulle valgeid kingi! 

Müüja: Need on ju valge sireli värvi! 

 

Ülesanne nr 25 

1. Teksapüksid on sada aastat vanad.      vale 

2. Alguses oli naistel keelatud teksapükse kanda.    ei selgu tekstist 

3. Juba 1950ndatel olid seelikud lühemad kui varem.     õige 

4. Inglise moekunstnik arvas, et lühem seelik on ilusam.   ei selgu tekstist 

5. T-särgi mõtlesid välja koduperenaised.     vale 

6. T-särk oli nii mugav, et kõik tahtsid seda kanda.    ei selgu tekstist 

7. Alguses kanti plätusid Aafrikas.      vale 

8. Eesti president armastab suvel kanda plätusid.    ei selgu tekstist 

9. Esimesed kindad olid käpikud.      õige 

10. Eestis olid kindad eri kohtades ühesugused.    vale 

11. Keskajal võis pruut kanda pulmas ükskõik mis värvi kleiti.   õige 

12. Valge riie oli kõige kallim ja sellepärast abiellusid printsessid valges kleidIs.ei selgu 

tekstist 

13. Bikiinide nimetus tuleb bikiinide autorite nimedest.    vale  

14. Eestis olid bikiinid pärast Teist maailmasõda keelatud.   ei selgu tekstist 

15. Nokamütsi mõtlesid välja eestlased.     vale 

16. On olemas nokamütsid, mille suurus sobib kõigile.   õige 

17. Alguses kandsid kontsaga kingi kuningad ja kuningannad.   vale 

18. Ansambli The Beatles liikmed olid väga lühikesed ja kandsid sellepärast kontsakingi. ei 

selgu tekstist  

 

 

 

Ülesanne nr 29 
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I vorm II vorm + -m 

ilus ilusam 

mugav mugavam 

odav odavam 

hele heledam 

tume tumedam 

kvaliteetne kvaliteetsem 

stiilne stiilsem 

moodne moodsam 

soodne soodsam 

kallis kallim 

kitsas kitsam 

lühike lühem 

õhuke õhem 

pidulik pidulikum 

naiselik naiselikum 

vana vanem 

lai laiem 

must mustem 

pikk pikem 

soe soojem 

paks paksem 

NB! hea parem 

 

 

 

Ülesanne nr 40 

1. Värvipime inimene näeb kõiki värve täpselt ühesugusena.       õige 

2. Värvipime inimene võib näha punast värvi mustana.    õige 

3. Värvipimedaid inimesi on Eestis praegu rohkem kui varem.   ei selgu tekstist 
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4. Kui vanemad on värvipimedad, on ka nende laps värvipime.  ei selgu tekstist 

5. Kui laps on värvipime, siis ei oska ta värviliste pliiatsitega joonistada. vale 

6. Kui laps on värvipime, peab sellest kohe arstile rääkima.   ei selgu tekstist 

7. Värvipimedad inimesed näevad hämaras paremini, kui inimesed, kes ei ole värvipimedad. 

          õige 

8. Värvipimedad võivad hakata elu jooksul ka värve nägema.  vale 

9. Värvipimedad inimesed peavad kandma spetsiaalseid prille.  vale 

10. Teised inimesed ei saa tavaliselt aru, et keegi on värvipime.  õige 

 


