TEINE PEATÜKK “MUL ON TEILE PALVE”
Ülesanne nr 3
1. Naise ukse taga helistab kella tema uus naaber.
2. Kell on pool kaksteist.
3. Naaber soovib soola laenata.
4. Naine ei laena mehele midagi.
5. Mees tänab naist.

õige
vale
õige
vale
õige

Ülesanne nr 5
1. Seekord on ukse taga sama naaber.
2. Kell on pool üksteist.
3. Nüüd tahab mees laenata panni.
4. Naine on pahane.
5. Pann tuleb tagasi tuua homme.
Ülesanne nr 7
Mees ütleb, et tal ei ole elektripliiti ja palub naisel oma koogid ära küpsetada.
Ülesanne nr 13
1. Ühel mehel oli suur pannkoogiisu.
2. Sellele mehele maitsesid kõige rohkem soolased pannkoogid.
3. Näljasel mehel ei olnud kodus üldse soola.
4. Ta läks kõrvalkorterisse ja küsis naabrilt natuke soola.
5. Naabrinaine ei olnud kade ja andis mehele soola.
6. Varsti aga selgus, et mehel ei ole ka panni.
7. Naisel oli pann ja ta laenas selle lahkelt võõrale mehele.
8. Veidi aja pärast tuli mees kolmas kord ja naisel ei olnud enam nii hea tuju kui varem.
9. Ta mõtles, mida mees temalt veel võib soovida.
10. Mees aga ei tahtnud naiselt enam midagi laenata, vaid palus tal oma koogid ära
küpsetada.
11. Naisele see mõte ei meeldinud.
12. Mees aga palus väga ja lõpuks hakkaski naine mehele kooke küpsetama.
Ülesanne nr 14
Kes?

Kellele?

Kellel?

Kellelt?

onu

onule

onul

onult

tädi

tädile

tädil

tädilt
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poeg

pojale

pojal

pojalt

sõber

sõbrale

sõbral

sõbralt

tütar

tütrele

tütrel

tütrelt

abikaasa

abikaasale

abikaasal

abikaasalt

naaber

naabrile

naabril

naabrilt

töökaaslane

töökaaslasele

töökaaslasel

töökaaslaselt

sugulane

sugulasele

sugulasel

sugulaselt

naine

naisele

naisel

naiselt

ülemus

ülemusele

ülemusel

ülemuselt

mees

mehele

mehel

mehelt

laps

lapsele

lapsel

lapselt

õde

õele

õel

õelt

vend

vennale

vennal

vennalt

koer

koerale

koeral

koeralt

kass

kassile

kassil

kassilt

akvaariumikala

akvaariumikalale

akvaariumikalal

akvaariumikalalt

Mari

Marile

Maril

Marilt

Priit

Priidule

Priidul

Priidult

John

Johnile

Johnil

Johnilt

Mari Soo

Mari Soole

Mari Sool

Mari Soolt

Priit Kask

Priit Kasele

Priit Kasel

Priit Kaselt

John Smith

John Smithile

John Smithil

John Smithilt

Ülesanne nr 27
1. Mulle meeldib väga sõpradega väljas käia.
2. Minu abikaasale meeldib diivanil lesida.
3. Palun oota mind ukse ees, ma kohe tulen.
4. Sinult saab alati kõike laenata, sul on kõik olemas.
5. Sinult võib alati kõike küsida, sa kunagi ei pahanda.
6. Ma kuulan sind, aga ei saa aru, mida sa räägid.
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7. Tal on uus äge auto.
8. Tema sõbral on uus suvila, sõidame sinna.
9. Ma tõesti armastan teda, aga ta ei tea seda.
10. Meile helistab igal õhtul mingi võõras mees.
11. Meie naabrile meeldib meil külas käia.
12. Kas sa näed meid, me oleme puu taga?
13. Teile vist ei meeldi see, mida ma räägin.
14. Teie ülemusele meeldib, kui te hästi töötate.
15. Neil on alati imelikud palved.
16. Nende pojal on alati hea tuju.
17. Aita palun neid, nad ei jõua ise seda kotti tõsta.
18. Ma ei saa sulle praegu järele tulla, mul on praegu väga kiire
19. Mul on sulle väike palve.
20. Öelge palun talle edasi, et ma tahan temaga rääkida.
21. Palun pildista mind koos selle kuulsa filmitähega.
22. Miks te seda meilt küsite?
23. Kas ma tohin teilt suhkrut paluda, mul on suhkur otsas.
24. Kas neil on praegu pisut aega?
25. Ära sega teda, ta magab.
Ülesanne nr 30
NB! Vastustes on kasutatud lühivorme.
1.
A: Kas sulle maitsevad pannkoogid?
B: Muidugi maitsevad, aga mulle ei meeldi neid ise küpsetada. Parem on, kui keegi teine neid
mulle pakub.
2.
A: Ma küsin teilt viimast korda: kas maksate oma võla ära või ei maksa?
B: Väga hea, et te rohkem mult seda lolli küsimust ei küsi.
3.
A: Tahate, ma räägin teile, kuidas on võimalik ruttu rikkaks saada?
B: Ei, aitäh! Ma juba tean, et te tahate mult jälle raha laenata.
4.
A: Kas teil on aega minuga natuke rääkida?
B: Kahjuks praegu ei ole, aga poole tunni pärast tulevad siia minu lapsed. Neile meeldib väga
juttu ajada.
5.
A: Kas meie naabril on jälle uus auto?
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B: Ei ole, ta pesi lihtsalt vana auto puhtaks, et sulle meeldida.
6.
A: Meie ülemusel on homme sünnipäev. Ma tahaksin talle luuletuse kirjutada. Kas sa aitaksid
mind?
B: Hea mõte! Ma ei ole küll kunagi luuletusi kirjutanud, aga mul on tunne, et olen väga hea
luuletaja.
7.
A: Kas ma võin teile pannkooke pakkuda?
B: Suur aitäh, aga mul on kõht täis. Vaata, mu ülemus istub seal nii kurva näoga. Paku parem
talle!
8.
A: Naabrid küsivad meilt raha uue basseini jaoks.
B: Miks raha? Me võime anda neile paar pange vett.
9.
A: Tal on vist täna väga palju tööd, ta istub juba neli tundi vaikselt arvuti taga.
B: Ei, talle kirjutavad tema Facebooki sõbrad ja ta peab neile vastama.
10.
A: Minu uued naabrid helistavad mulle igal õhtul ja soovivad külla tulla. Ma vist meeldin neile!
B: Arvad jah? Aga võib-olla kõik teised ütlevad neile, et on hõivatud.
11.
A: On vaja, et ka teise osakonna töötajad degusteeriksid meie uusi küpsiseid. Kas sa saatsid
neile ühe karbitäie?
B: Jah ja sain neilt vastuse, et nad ei oska nii ruttu oma hinnangut anda. Nad paluvad
kohvipausi ajal saata veel kaks karbitäit.
12.
A: Tere! Kas teil narkootikume, relvi, lõhkeainet või midagi muud keelatut on?
B: Ei ole. Aga võib-olla saaksin ma neid enne lennukisse minekut teilt osta?

Ülesanne nr 32
NB! Vastustes on kasutatud lühivorme.
1. Ma tahan seda teksti tõlkida. Palun aita mind!
Palun aita mul seda teksti tõlkida!
2. Ta tahab kohvi teha. Palun aita teda!
Palun aita tal kohvi teha!
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3. Me tahame koristada. Palun aidake meid!
Palun aidake meil koristada!
4. Kas sa tahad seda kotti tõsta? Ma aitan sind!
Ma aitan sul seda kotti tõsta..
5. Kas te tahate saapaid osta? Ma aitan teid!
Ma aitan teil saapaid osta!
6. Nad valivad kingitust. Aita neid!
Aita neil kingitust valida!
Ülesanne nr 33
NB! Vastustes on kasutatud lühivorme.
1. Mul on külm.
2. Kas sul on kiire?
3. Tal on igav.
4. Meil on lõbus.
5. Kas teil on valus?
6. Neil on vaja õppida.
7. Mul on hea olla.
8. Sul on vaja puhata.
9. Tal halb olla.
10. Meil on piinlik.
11. Kas teil on kõik selge?
12. Neil on väga põnev.
13. Mul on väga kahju et nii läks.
14. Mul on ükskõik, mis juhtub.
15. Mul on väga hea meel!
Ülesanne nr 36
NB! Vastustes on kasutatud lühivorme.
1. Palun triigi mu pluus ära!
2. Saatke mind palun koju!
3. Mul on pohmell. Ma sooviksin teilt pudeli viina laenata.
4. Aita mul palun põrand ära pesta!
5. Aidake mul palun seda pesumasinat tõsta!
6. Aita mul aruanne valmis kirjutada!
7. Tule kohe siia, mul on vaja sulle midagi rääkida!
8. Tee mulle kohe süüa!
9. Rääkige palun minu asemel selle vihase kliendiga!
10. Too mulle poest õlut ja šokolaadi!
11. Aita mul nädalavahetusel kolida!
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12. Ulatage mulle palun ketšupit!
13. Palun süga mu selga!
14. Laena mulle sada eurot! Ma maksan sulle palgapäeval tagasi.
15. Andke palun mulle oma telefoninumber!
16. Lisa mind palun oma Facebooki sõbraks! Mul on juba 499 sõpra.
Ülesanne nr 37
NB! Vastustes on üldjuhul kasutatud lühivorme.
1. Räägi, mida sa eile öösel unes nägid! Kas sa nägid mind?
2. Tee mulle lõunasöök välja!
3. Osta mulle palun üks vaniljejäätis!
4. Korista palun mu tuba ära!
5. Palun anna mulle kamm! Mu kamm on kadunud.
6. Ole palun kaks minutit vait! Sa segad mind!
7. Tee mulle tass kohvi, palun!
8. Lugege palun mu aruanne läbi.
9. Aita mul palun sokid üles leida!
10. Oodake mind, ma hilinen veidi!
11. Palun pildista mind! Mul on uus soeng.
12. Lähme homme õhtul kinno! Tule kell kuus minu maja juurde!
13. Aidake mul palun muru niita!
14. Aita mul remonti teha!
15. Ma armastan sind! Anna mulle musi!
16. Aidake mul palun auto käima lükata!
17. Aita mul võileib ära süüa! Minule ei maitse vorstileib.
18. Kuula mind! Ma räägin sulle ühe saladuse.
Ülesanne nr 40
1. Ülemused annavad alluvatele sageli liiga palju tööülesandeid.
2. Tavaliselt reageerivad inimesed teise inimese palvele positiivselt.
3. Paljud inimesed kardavad teisele ei öelda, sest teine võib hakata
pahandama.
4. Kõigile inimestele ei ole võimalik jaa öelda.
5. Kui inimene ütleb palve ja selgitab, mis ta seda palub,
siis reageerivad teised positiivselt.
6. Kui inimene sulle ei meeldi, siis ütle tema palvele ei.
7. Enne, kui ütled ei, mõtle natuke.
8. Kui esitad teisele palve, siis seletus peab olema alati loogiline.
9. Kui ütled teise inimese palve peale ei, siis põhjenda seda pikalt.
10. Ei tuleb öelda kõva häälega.
11. Kui ütled ei, ole tõsine.
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ei selgu tekstist
õige
vale
ei selgu tekstist
õige
ei selgu tekstist
õige
ei selgu tekstist
vale
ei selgu tekstist
õige

12. Kui sa ise ei saa palvele vastata, võid soovitada ka kedagi teist.

õige

Ülesanne nr 44
Kellele?

Kellel?

Kellelt?

onu, onu,onu

onudele

onudel

onudelt

tädi, tädi,tädi

tädidele

tädidel

tädidelt

poeg, poja, poega

poegadele

poegadel

poegadelt

sõber, sõbra, sõpra

sõpradele

sõpradel

sõpradelt

tütar, tütre, tütart

NB! tütardele

tütardel

tütardelt

abikaasa, abikaasa,
abikaasa

abikaasadele

abikaasadel

abikaasadelt

naaber, naabri, naabrit

naabritele

naabritel

naabritelt

töökaaslane,
töökaaslastel
töökaaslase, töökaaslast

töökaaslastel

töökaaslastelt

sugulane, sugulase,
sugulast

sugulastele

sugulastel

sugulastelt

naine, naise, naist

naistele

naistel

naistelt

ülemus, ülemuse,
ülemust

ülemustele

ülemustel

ülemustelt

mees, mehe, meest

meestele

meestel

meestelt

laps, lapse, last

lastele

lastel

lastelt

õde, õde, õde

õdedele

õdedel

õdedelt

vend, venna, venda

vendadele

vendadel

vendadelt

kass, kassi, kassi

kassidele

kassidel

kassidelt

akvaariumikala,
akvaariumikala,
akvaariumikala

akvaariumikaladele

akvaariumikaladel

akvaariumikaladelt

tuttav, tuttava, tuttavat

tuttavatele

tuttavatel

tuttavatelt
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Ülesanne nr 48
1. Kui ma pikemaks ajaks ära sõidan, siis ütlen seda ka oma naabritele.
2. Abikaasadel peaksid olema ühised harrastused.
3. Kui mul on palgapäev, siis ma ei räägi sellest oma tuttavatele.
4. Lastele sobib sünnipäevaks kinkida lemmikloomi.
5. Ma ei küsi kunagi sõpradelt raha laenuks.
6. Ma saan sageli töökaaslastelt vähemalt kümme elektronkirja päevas.
7. Ma võin oma sõpradele helistada ka kell üks öösel.
8. Minu ülemustel on sama palju tööd kui minul.
9. Ma kuulen oma naabritelt alati palju põnevaid uudiseid.
10. Ma saadan sünnipäevaks kõikidele sõpradele ja sugulastele telefoniga õnnitlussõnumid.
11. Õdedele meeldivad tavaliselt samasugused riided.
12. Vendadel on sageli ühesugused naised.
13. Kassidele ei meeldi üksi kodus olla.
14. Akvaariumikaladel on ükskõik, kas inimesed neid vaatavad või mitte.
15. Kassidelt võime õppida, kuidas puhata.
16. Töökaaslastelt kuuleb alati palju huvitavat.
17. Lastele meeldib koos täiskasvanutega tegutseda.
18. Facebooki sõpradelt on tore saada sünnipäevaõnnitlusi isegi siis, kui neid tegelikult eriti ei
tunne.
19. Meestele meeldib komplimente saada sama palju kui naistele.
20. Lastel on tavaliselt samasugune iseloom nagu nende vanematel.
Ülesanne nr 49
1. Kui võidad kursuse, siis see on tasuta.
2. Kõik, kes panevad “like” võidavad kursuse.
3. Kommentaaridesse peab kirjutama, mis keelt sooviksid õppida.
4. Kampaaniat peab jagama sõpradega.
5. Kampaania kestab kaks kuud.
6. Võitja saab keelt õppida järgmisel aastal.

õige
vale
õige
õige
vale
vale

1. Keelekursused, mida reklaamitakse, algavad järgmisel kuul.
2. Keeleoskust saab testida elektrooniliselt.
3. Registreeruda on võimalik kohapeal ja telefoni teel.
4. Õpetajatel on palju õpetamiskogemust.
5. Keeletunnid toimuvad kolmes osas.
6. Õppemaksu peab kohe ära maksma.

vale
õige
õige
õige
vale
vale
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