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ESIMENE PEATÜKK “HEAD ISU!” 
 

 

Ülesanne nr 3 

1. Mees on restoranis.      õige 

2. Menüüs on valida ainult üks praad ja üks supp.   vale 

3. Mees tahab süüa odavat toitu.     vale 

4. Mees tellib korraga kolm suppi.     õige 

5. Mees tellib lõhe maasikakastmes ja keedetud koha.  vale 

 

Ülesanne nr 5 

1. Ettekandja ütleb, et portsjonid on üsna suured.  

2. Ettekandja ütleb, et praadide juurde saab lisandiks ahjukartuleid või riisi.  

3. Menüüs on üks magustoit.  

4. Mees tellib veel räimesupi.  

5. Mees tahab maksta kaardiga.  

 

Ülesanne nr 7 

Selgub, et mees on restoraniarvustuste kirjutaja. 

 

Ülesanne nr 13 

 

Ainsuse I 
vorm 
Mis? 

Mitmuse I 
vorm 
Mis? 

Ainsuse III 
vorm 
Mida? 

Ainsuse I 
vorm  
Mis? 

Mitmuse I 
vorm 
Mis? 

Ainsuse III 
vorm 
Mida? 

arve arved arvet kana kanad kana 

valge valged valget muna munad muna 

lahja lahjad lahjat kohv kohvid kohvi 

hapu hapud haput vein veinid veini 

hele heledad heledat mahl mahlad mahla 

tume tumedad tumedat külm külmad külma 

salat salatid salatit supp supid suppi 
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magus magusad magusat kott kotid kotti 

odav odavad odavat pikk pikad pikka 

maitsev maitsvad maitsvat kook koogid kooki 

jäätis jäätised jäätist jook joogid jooki 

hautis hautised hautist karp karbid karpi 

punane punased punast puder pudrud putru 

soolane soolased soolast toit toidud toitu 

väike(ne) väikesed väikest praad praed praadi 

saiake(ne) saiakesed saiakest laud lauad lauda 

pirukas pirukad pirukat koht kohad kohta 

vürtsikas vürtsikad vürtsikat sai saiad saia 

kallis kallid kallist leib leivad leiba 

suur suured suurt soe soojad sooja 

koor koored koort hea head head 

vesi veed vett teed teed teed 

õlu õlled õlut kakao kakaod kakaod 

 

 

Ülesanne nr 15 

1. Restorani saalis seisavad ümmargused lauad.  

2. Kliendid istuvad lauas, söövad, joovad ja ajavad mõnusalt juttu.  

3. Saali astub uus klient. 

4. Ettekandja läheb kliendi juurde.  



3 
 

5. Menüü on üsna paks ja hinnad pole eriti  madalad.  

6. Kliendile maitsevad kalasupid ja ta tellib kolm suppi.  

7. Kliendile maitsevad ka praed ja ta tellib ka neid.  

8. Ettekandja hoiatab, et portsjonid on üsna suured, aga klient tellib ikka mitu portsjonit. 

9. Klient tellib ka erinevad lisandid.  

10. Kahjuks on menüüs ainult üks magustoit ja seda klient ei telli.  

11. Kliendi arve on suur, aga ta ei muretse, sest toidu eest maksab tema firma.  

12. Ettekandja ehmub, kui näeb, kus ja kellena klient töötab.  

13. Kokk paneb kliendile suured portsjonid.  

 

Ülesanne nr 17 

1. Klient tuli restorani, vaatas menüüd ja ütles: „Hmm. Miks see praad nii kallis on?”   

Klient tuli restorani, vaatas menüüd ja ütles: „Hmm. Miks need praed nii kallid on?”  

2. Ettekandja vastas: „Sellepärast, et see on tõesti väga suur portsjon.”   

Ettekandja vastas: „Sellepärast, et need on tõesti väga suured portsjonid.  

3. Klient ütles: „Olgu, siis ma võtan neli praadi. Aga kas see supp on teil hea?”   

Klient ütles: „Olgu, siis ma võtan neli praadi. Aga kas need supid on teil head?”  

4. Ettekandja lausus: „Loomulikult, see on väga maitsev.”   

Ettekandja lausus: „Loomulikult, need on väga maitsvad.”  

5. Klient küsis: „Aga kas portsjon on ikka suur?”   

Klient küsis: „Aga kas portsjonid on ikka suured?”  

 

Ülesanne nr 26 

1. Restoranis oli kümme klienti.  

2. Saalis oli kolm vaba lauda, klient valis laua akna juures.  

3. Restoranis töötas tavaliselt kolm ettekandjat, aga täna oli tööl ainult üks.  

4. Restoranis oli kaks erinevat menüüd: üks päevamenüü ja teine tavaline menüü.  

5. Menüüs oli neli maitsvat suppi.  

6. Klient tellis kolm suppi.  

7. Menüüs oli neli huvitavat praadi.  

8. Klient tellis kolm praadi.  

9. Klient ei tellinud magustoitu, sest valik oli liiga väike.  

10. Ta ei tellinud ka mahla ega kohvi.  

11. Klient kavatses kirjutada sellest restoranist kaks positiivset arvustust. 

 

Ülesanne nr 27 

1. Palun  kaks lihapirukat. 

2. seitse kanasuppi 

3. neli munavõileiba 

4. kolm porgandisalatit  

5. üheksa kartulikooki 

6. kaks apelsinikokteili 

7. üks tomatimahl 

8. viis praadi 
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9. kuus šokolaadikooki 

10. kaheksa vorstipirukat  

11. üks sealihapraad 

12. kaks marjamahla 

13. kümme tatraputru 

14. neli valget veini 

15. kolm odavat mineraalvett  

16. kaks maitsvat hautist 

17. üks suur jäätis   

18. kolm külma jooki  

19. neli suurt kohvi 

20. kolm väikest saiakest  

21. seitse õlut 

22. kaks kakaod  

 

Ülesanne nr 34 

1. Eesti inimesed söövad seda toitu palju.   rosolje, kohuke, jäätis 

2. Seda toitu armastavad eri vanuses inimesed.  kohuke 

3. Seda toitu süüakse põhjamaades tähtpäevadel.  kransekake 

4. Seda toitu võib hoida kaua aega.    baranka 

5. Seda toitu võib süüa ilma noa ja kahvlita.   poutine 

6. Seda toitu võib tellida kallis söögikohas.   Viini šnitsel, poutine 

7. See toit on alati mitmevärviline.    miso-supp 

8. See toit on oma riigi rahvusvärvides.   pitsa 

9. See toit on väga kasulik, aga tema maitse võib olla alguses ebameeldiv. marmiit 

10. See toit sisaldab kindlasti juustu.    pitsa, poutine 

11. See toit sisaldab üht komponenti, mis annab talle värvi. rosolje, quacamole 

12. See toit sobib hästi ka neile, kes liha ei söö.   miso-supp 

13. See toode on väga sarnane ühe teise tootega.  Kellukese limonaad 

14. Selle toidu söömiseks on vaja suurt taldrikut.  Viini šnitsel 

15. Selle toidu valmistamine võtab väga vähe aega.  quacamole 

 

Ülesanne nr 40 

 

 
mina-vorm 

jaatav sina-
vorm 

eitav sina-
vorm 

da-vorm jaatav teie-
vorm 

eitav teie-
vorm 

vaatan vaata ära vaata Vaadata vaadake ärge 
vaadake 

näitan näita ära näita Näidata näidake ärge näidake 

ootan oota ära oota Oodata oodake ärge oodake 

võtan võta ära võta Võtta võtke ärge võtke 
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jätan jäta ära jäta Jätta jätke ärge jätke 

annan anna ära anna Anda andke ärge andke 

proovin proovi ära proovi Proovida proovige ärge 
proovige 

tellin telli ära telli Tellida tellige ärge tellige 

istun istu ära istu Istuda istuge ärge istuge 

suitsetan suitseta ära suitseta Suitsetada suitsetage ärge 
suitsetage 

panen pane ära pane Panna pange ärge pange 

tulen tule ära tule Tulla tulge ärge tulge 

teen tee ära tee Teha tehke ärge tehke 

NB! lähen mine ära mine Minna minge ärge minge 

 toon too ära too NB! Tuua tooge ärge tooge 

söön söö ära söö NB! süüa sööge ärge sööge 

 joon joo ära joo NB! juua jooge ärge jooge 

 

Ülesanne nr 42 

A: Tere!  Istu minu lauda. Siin on vaba koht.  

B: Oi tere! Hea meelega. Tead, mul on väga kiire. Näita mulle menüüd.  

A: Võta palun. Vaata, seal on väga huvitavad  magustoidud: martsipanikoogid ja vahukoorega 

salatid.  

B: Jäta! Ma ei söö magustoite põhimõtteliselt.  

A: Vabandust. Siis vali endale mõned tervislikud toidud, näe siin on supid  ja praed.  

B: Oota üks hetk! Oh juba leidsingi: porgandisalat ja kapsasupp.  Kus see ettekandja ometi on? 

Kutsu ta siia!  

A:  Ära närveeri. Küll ta tuleb. Aita parem mul ka niikaua midagi valida!  

B: Telli sama mis mina.  

A: Ei, aitäh soovitamast, aga tahaksin midagi muud. Kuule, mis sa arvad,  kas see 

martsipanikook on hea?  

B: Lõpeta, see on liiga magus!  

A: Ei huvita. Peaasi, et on maitsev. Ma arvan, et võtan kohe kolm kooki.  

 

Ülesanne nr 43 

1. Andke palun menüü.  

2. Külastage meid jälle!  

3. Tooge nõud ise ära!  
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4. Ärge ruumis suitsetage!  

5. Ärge siia istuge, see koht on kinni!  

6. Pange palun erinevaid lisandeid!  

7. Tehke kiiremini!  

8. Tooge arve palun kohe!  

9. Ärge minge siin üle tee!  

10. Oodake veidi!  

11. Proovige seda, see on väga maitsev!  

12. Ärge tehke nalja!  

 

Ülesanne nr 47 

 

1. Kartuleid peab sööma koos kastmega.  vale 

2. Kohupiimas on palju suhkrut.    vale 

3. Tume šokolaad on tervisele kasulik.    õige 

4. Friikartulid on kahjulikumad kui hamburger.   õige 

5. Sportimise ajal ei ole kasulik süüa šokolaadi.  ei selgu tekstist 

6. Suur õhtusöök teeb uniseks.     vale 

7. Kui sööd suppi, siis ei pea vett jooma.   vale 

8. Viin on kasulikum kui vein või õlu.    ei selgu tekstist 

 


