KUUES PEATÜKK “LÄHME VÄLJA!”
Ülesanne nr 3
1. Kätlinile helistab sõbranna.
2. Kätlin on kodus.
3. Sõbranna ootab Kätlinit kohvikus.
4. Sõbranna ootab Kätlinit kella viiest.
5. Kätlin unustas kokkuleppe.
Ülesanne nr 5
1. Kätlinile helistab veel üks sõbranna.
2. Sõbranna pani keegliraja kinni kella kaheksaks.
3. Kätlin lubab enne ühte kohta helistada ja siis keeglisaali minna.
4. Keeglisaalis peab olema kell kaheksa.
5. Sõbranna ootab ja ei lähe keeglisaali enne sisse, kui Kätlin tuleb.

õige
vale
õige
vale
õige

Ülesanne nr 9
Helistab Kätlini meestuttav ja Kätlin tahab hoopis temaga välja minna.
Ülesanne nr 15
1. Kätlin tuli töölt ja jõudis just oma koju.
2. Tal oli hea meel, et ta ei pea täna enam rahvarohkesse linna minema, vaid võib pisut oma
armsas kodus puhata.
3. Ta mõtles, et istub veidi ja läheb siis võib-olla veel korraks majast välja ja läheb kodu
lähedale väiksesse poodi või vanale turule.
4. Kohe aga helises telefon ja sõbranna kutsus teda põnevasse kohvikusse.
5. Kätlin ehmus, et oli selle unustanud, lubas kohe kodust väljuda ning kesklinna sõita.
6. Ta läks suurest toast magamistuppa, et riideid vahetada.
7. Sel ajal kui ta võttis oma ilusast riidekapist välja kauni kleidi, helistas talle aga teine
sõbranna ja kutsus Kätlinit uude lahedasse keeglisaali.
8. Päras keeglimängu pidid nad veel erilisse kuuma sauna ja ühte vaiksesse baari minema.
9. Siis helistas Kätlinile veel tema ema ja meenutas, et nad pidid õhtul koos kohalikku
teatrisse minema ja et ta ootab Kätlinit juba teatri ees.
10. Kätlin ei teadnud enam üldse, mida teha. Ta ei tahtnud koos emaga igavale etendusele
minna.
11. Nii õudses olukorras oli paha olla - ta oli andnud palju lubadusi ja ei saanud neid täita.
12. Äkki helistas Kätlinile veel üks tema sõber ja ütles, et ootab teda oma kallis uues autos
maja ees.
13. Kätlin jooksis oma rõdule ja vaatas sealt alla.
14. Ta nägi, kuidas mees astub oma toredast uhkest autost välja ja tuleb maja poole.
15. Kätlin läks ruttu tuppa, helistas sõbrale tagasi ning ütles, et tuleb kohe majast välja.
16. Ta pani kiiresti stiilsed teksad jalga ja heleda kampsuni selga, jooksis korterist välja ja
vajutas liftinuppu.
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17. Kui lift tema korrusele jõudis, siis astus Kätlin tühja lifti ja sõitis alla.
18. Kätlin väljus majast, istus sõbra ägedasse kiiresse musta autosse ja nad sõitsid koos
linnast välja.
Ülesanne nr 16
Ainsuse
esimene
vorm
Mis?

Kuhu?

Kust?

Kuhu?

Kust?

ilus pidu
ilus pood

Lähen ilusale
peole.

Tulen ilusalt peolt.

Lähen ilusasse
poodi.

Tulen ilusast
poest.

tore pidu
tore pood

Lähen toredale
peole.

Tulen toredalt
peolt.

Lähen toredasse
poodi.

Tulen toredast
poest.

huvitav pidu
huvitav pood

Lähen
huvitavale
peole.

Tulen huvitavalt
peolt.

Lähen
huvitavasse
poodi.

Tulen huvitavast
poest.

kallis pidu
kallis pood

Lähen kallile
peole.

Tulen kallilt peolt.

Lähen kallisse
poodi.

Tulen kallist
poest.

õudne pidu
õudne pood

Lähen õudsele
peole.

Tulen õudselt
peolt.

Lähen
õudsesse poodi.

Tulen õudsest
poest.

väike pidu
väike pood

Lähen
väiksele
peole.

Tulen väikselt
peolt.

Lähen väiksesse
poodi.

Tulen väiksest
poest.

hea pidu
hea pood

Lähen heale
peole.

Tulen healt
peolt.

Lähen
heasse poodi.

Tulen heast poest.

suur pidu
suur pood

Lähen suurele
peole.

Tulen suurelt
peolt.

Lähen suurde
poodi.

Tulen suurest
poest.

uus pidu
uus pood

Lähen uuele
peole.

Tulen uuelt peolt.

Lähen uude
poodi.

Tulen uuest poest.

kohalik pidu
kohalik pood

Lähen
kohalikule
peole.

Tulen kohalikult
peolt.

Lähen kohalikku
poodi.

Tulen kohalikust
poest.

imelik pidu
imelik pood

Lähen
imelikule peole.

Tulen imelikult
peolt.

Lähen imelikku
poodi.

Tulen imelikust
poest.
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Ülesanne nr 19
Võimalikud vastused
1. Mul algas puhkus ja mul on lõpuks ometi palju vaba aega. Kõigepealt lähen heasse
juuksurisalongi ja pärast seda mõnusasse kohvikusse.
2. Homme ma tööle ei lähe, lähen kohe hommikul lahedasse jõusaali, teen kõvasti trenni
ja pärast trenni lähen võib-olla ka kuuma sauna.
3. Siis lähen perega vahvale lillelaadale ja pärast seda suurde ehituspoodi.
4. Õhtul lähen koos sõbrannadega veel uude põnevasse restorani ja pärast seda
toredasse ööklubisse.
5. Homme hommikul lähen kohalikule turule ja pärast seda uude matkapoodi, sest
tahan ülehomme väikesele rabamatkale minna ja mul ei ole matkasaapaid.
6. Homme kasutan võimalust ja lähen veel koos mehega huvitavale fotonäitusele ja
pärast seda läheme lastega rahvarohkesse randa.
7. Ülehomme hommikul läheme siis toredale matkale ja õhtul, kui linnas tagasi oleme,
läheme lõbusasse veekeskusesse ujuma, sest on suvi ja kõikides randades on palju
inimesi.
8. Puhkuse ajal on mul plaanis minna kasulikule koolitusele, lähen koos mehega
erilisele tantsukursusele ning lahedale kokanduskoolitusele, kus saab õppida itaalia
toitude tegemist.
9. Veel on mul vaja minna suvilasse ja kohalikku väikesesse metsa mustikale ja
seenele.
10. Mulle meeldib puhkuse ajal raamatuid lugeda, nii et kindlasti lähen ka raamatukokku
või siis suurde raamatupoodi, kust saan mõned uued raamatud.
Ülesanne nr 20
1. Tundsin, et tahan midagi uut õppida ja hakkasin netist mingit põnevat kursust otsima.
2. Vaatasin läbi palju portaale ja leidsin lõpuks huvitavast koolitusportaalist kuulutuse,
mis mulle kohe meeldis: otsustasin, et lähen lahedale fotograafiakursusele, mida
juhendavad profifotograafid.
3. Kursus oli küll päris kallis, kuid mõtlesin, et saan selle raha ju oma isiklikult kontolt
välja võtta.
4. Registreerusin ja sain teada, et kursusele pääsemiseks pean minema lühikesele
vestlusele ja näitama oma seni tehtud fotosid.
5. Otsisin arvutist välja 10 kõige paremat fotot ja laadisin need üles oma kodulehele.
6. Sõitsin kohale, sisenesin uude heledasse majja ja astusin pikka tumedasse koridori.
7. Koridori lõpus oli uks, läksin sisse ja jõudsin suurde imelikku tuppa: toa seinad olid
kõik eri värvi.
8. Toas istus komisjon, kes minuga vestles ja küsis ka seda, miks ma tahan sellesse
õppegruppi astuda.
9. Vastasin, et loodan sattuda professionaalsele kursusele ja ägedasse õpperühma.
10. Nad nad hakkasid naerma ütlesid, et siis olen sattunud õigesse kohta.
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11. Näitasin komisjonile oma fotosid, need meeldisid neile ja nad ütlesid, et olen nende
uude õppegruppi vastu võetud!
12. Olin üliõnnelik, jooksin sellest suurest imelikust toast välja.
13. Helistasin oma parimale sõbrale ja kutsusin ta lahedale fotonäitusele ja pärast
toredasse kohvikusse, et oma rõõmu jagada!

Ülesanne nr 32
1. Ühing korraldab kokkutulekuid. Eesti Takside Klubi, MTÜ Eesti Mitmikud, Eesti
Volgaselts
2. Ühing on vanem kui kakskümmend aastat. Eesti Takside Klubi, Eesti
Ornitoloogiaühing, Tartu Filatelistide Selts
3. Ühingu liige peab olema korralik ja nägema korrektne välja. Eesti Volgaselts
4. Ühingu liikmed kohtuvad talvehooajal iga nädal. Tartu Filatelistide Selts
5. Ühingu liikmed osalevad üritustel ka väljaspool Eestit. Eesti Volgaselts, Tartu
Filatelistide Selts
6. Ühingu liikmed koguvad midagi. Eesti Volgaselts, Tartu Filatelistide Selts, Eesti
Takside Klubi
7. Ühingul on mitusada liiget. Eesti Ornitoloogiaühing
8. Ühingusse kuuluvad ainult ühe linna inimesed. Tartu Filatelistide Selts
9. Ühing annab välja oma ajakirja. Eesti Ornitoloogiaühing
10. Ühing korraldab igal aastal jõulupeo. Eesti Takside Klubi
11. Ühingul on oma raamatukogu. Eesti Ornitoloogiaühing
12. Ühingu liikmetel on vähemalt kaks last. MTÜ Eesti Mitmikud
Ülesanne nr 38
1.
A: Sa ütlesid, et lähed koju, miks sa siis sinnapoole pöörad? Su kodu on hoopis teisel pool.
B: Ma ei öelnud ju, et ma oma koju lähen.
2.
A: Mari, nimeta palun viis lindu, kes käivad lõunamaal talvitumas.
B: Kaks luike ja kolm hane.
3.
A: Sa pidid joonistama pildi, kus on lehm, kes sööb rohtu. Kus on lehm ja kus on rohi?
B: Lehm sõi rohu ära ja läks siis ise ka ära.
4.
A: Kui kaugel on Austraalia Eestist?
B: Ma ei usu, et väga kaugel. Meil käib üks austraallane iga päev tööl.
5.
A: Kust sa endale sellise ahvi oled saanud? Vii ta kohe loomaaeda!
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B: Loomaaias me juba käisime, nüüd läheme kinno.
6.
A: Miks sa eile autoturul käisid?
B: Tahtsin vana auto ära müüa. Tegelikult aga ostsin ühe vana auto veel. Nii soodne hind oli!
7.
A: Tahan minna kuhugi, kus ma pole kunagi varem pole käinud ja teha midagi uut ja huvitavat!
B: Kallis mees, mine siis kööki ja pese nõud ära.
8.
A: Meie maja lift on jälle rikkis.
B: Kui tahad liftiga sõita, lähme siis kõrvalmajja. Seal lift töötab.
9.
A: Ma ei saa aru, miks mu mobiil ei tööta. Pean vist parandusse minema.
B: Proovi kõigepealt eelmise kuu mobiiliarve tasuda!
10.
A: Lähen homme jalgpallivõistlusele ja sooviksin osta Eesti lippu.
B: Jah, muidugi. Mis värvi lippu te soovite?
Ülesanne nr 43
1.
A: Näen, et käid jooksmas nii huvitavate sokkidega: üks on punane ja teine sinine!
B: Jah ja mul on kodus veel teine samasugune paar.
2.
A: Miks sa siin istud? Sa pead ju teisipäeva õhtul trenni minema. Kuidas sa alati kõik ära
unustad?
B: See pole tõsi! Ma ei unusta mitte kunagi, et käin koos sõpradega igal kolmapäeval baaris
õlut joomas.
3.
A: Kas sa käid rannas päevitamas või ujumas?
B: Ei, ma käin hoopis ennast näitamas ja teisi vaatamas.
4.
A: Mulle ei meeldi üldse, et sa käid igal õhtul Peetri juures õlut joomas.
B: Jah, sain sellest juba aru. Sellepärast lähen täna õhtul hoopis Andrese juurde õlut jooma.
5.
A: Käisin eile Eesti-Rootsi jalgpallimatši vaatamas. Mäng lõppes viigiga 0:0.
B: Väga huvitav! Ja kuidas poolaeg lõppes?
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6.
A: Käisin eile loomaaias jääkarusid vaatamas ja nägin nende puuri juures uut suurt silti “Karude
toitmine keelatud”.
B: Huvitav, kuidas nad siis ellu jäävad?
7.
A: Patsient Kask, te olete jälle täiesti purjus. Ma ju ütlesin, et te ei tohi juua rohkem kui ühe
pudeli õlut päevas.
B: Miks te arvate, et te olete ainuke arst, kelle juures ma käin nõu küsimas? Doktor Pärn ja
Tamm ütlesid täpselt sama ja sellepärast ma joon iga päev kolm pudelit õlut.
8.
A: Patsient Kuusk, te peate iga päev pärast tööd natukene jalutamas käima. Kellena te üldse
töötate?
B: Olen kuller.
9.
A: Kui minu koer väljas jalutamas käib ja koju tuleb, annab ta alati uksekella. Sinu koer vist küll
nii tark pole?
B: Minu koer ei pea uksekella andma. Tal on oma võti.
10.
A: Kus sa olid? Juhataja käis sind siin otsimas ja otsis igalt poolt mujalt ka. Ta oli väga vihane!
B: Jah, ma tean. Ma ei tahtnud temaga kohtuda ja sellepärast läksin samal ajal tema kabinetti.
Ülesanne nr 50
Kuduja
Riho
Toomra

Rallisõitja
Sirje
Potisepp

1. Ta on selle harrastusega tegelenud
juba kaua.

Mõlemad

Mitte
keegi

X

2. Ta leidis selle harrastuse juhuslikult.

X

3. Talle meeldis see harrastus kohe.

X

4. Selle harrastusega tegelemine on
riskantne.

X

5. Selle harrastusega tegelemine võtab
palju aega.

X
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6. Selle harrastusega tegelemiseks on
vaja palju õppida.

X

7. Tema eesmärk on teha teiste
inimeste tuju paremaks.

X

8. Tema harrastus on viinud teda ka
välismaale.

X

9. Ka tema sõbrad tegelevad selle
harrastusega.

X

10. Ka tema pere tegeleb selle
harrastusega.

X

11. Ta tegeleb oma harrastusega
professionaalsel tasemel.

X

12. Ta teenib oma harrastusega ka raha.

X

13. Ta on saanud oma hobi eest
auhindu.

X

14. Ta kutsub ka teisi selle harrastusega
tegelema.

X
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