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ÜHEKSAS PEATÜKK “MILLE ÜLE TE KAEBATE? 
 

Ülesanne nr 3 

1. Patsient läheb perearsti juurde.     vale 

2. Patsients soovib sanatooriumis olla kaks nädalat.  vale 

3. Patsient soovib elada üheinimesetoas.    õige 

4. Sanatooriumis on palju vabu üheinimesetubasid.  vale 

5. Arst leiab patsiendi probleemile lahenduse.   õige 

 

Ülesanne nr 5 

1. Ravipaketi hinna sees on kolm raviprotseduuri.  

2. Massaaži teeb mees.  

3. Patsient ei soovi massaaži, sest ta kardab kõdi.  

4. Patsiendile meeldib hommikuti magada.  

5. Sanatooriumis on tantsuõhtud kolm korda nädalas.  

 

Ülesanne nr 7 

Patsient on väga õnnelik, et sanatooriumis on tantsupeod, sest talle meeldivad muusika ja 

tantsimine.  

 

Ülesanne nr 12 

1. Mees soovib sanatooriumisse minna.  

2. Arst peab mehele sobivaid protseduure valima.  

3. Ta proovib teada saada, mis tervisemured mehel on.  

4. Mees aga ei soovi oma tervisest rääkida.  

5. Ta tahaks ainult üheinimesetuba saada.  

6. Arst hakkab jälle meest küsitlema.  

7. Härra arvab, et mehed ei tohi tühiasjade pärast viriseda.  

8. Arst tahab määrata mehele massaaži, aga mehele ei meeldi massaažis käia.  

9. Järgmisena proovib arst määrata mehele vesiaeroobikat.  

10. Mees aga ei armasta nii vara tõusta, kui aeroobika algab.  

11. Mees sooviks tegelikult lihtsalt niisama puhata.  

12. Arst hakkab mõtlema, et mees võiks tõesti alguses niisama ringi vaadata.  

13. Arst tahab veel meest hoiatada, et tema toa kohal on tantsusaal.  

14. Mehele aga meeldib väga tantsida ja ta otsustab valida tantsuprotseduurid. 

 

Ülesanne nr 13 

1. Patsient: Kas ma võin teid natuke segada?  

2. Arst: Jah palun, kui te ei hakka jälle virisema. 

3. Patsient: Oh ei, mis te nüüd! Ma paluksin teil endale massaaži teha. 

4. Arst: Kuulge, ma olen teile täna juba kaks korda massaaži teinud. Pean nüüd pisut 

puhkama. Proovige seekord ise ennast masseerida. 

5. Patsient: Ma ei oska ise seda protseduuri läbi viia. Ma võin teie ülemusele teie peale 

kaevata, kui te mulle massaaži ei tee!  



2 
 

6. Arst: Ülemust ei tohi segada. Teate, tegelikult sooviksin ma teile hoopis mõned uued 

protseduurid määrata. 

7. Patsient: Mis protseduurid? Ma armastan hommikuti kaua magada ja ei tule sel ajal 

mingeid lisaprotseduure saama. 

8. Arst: Rahu, ainult rahu. Proovige ennast sundida varem tõusma.  

9. Patsient: Kas te võiksite mulle kõigepealt need protseduurid nimetada, mida tahate 

mulle lisada?  

10. Arst: Need on tõesti kõik väga meeldivad protseduurid: pärlivann, energiakapsel ja 

soolakamber. Nüüd on veel vaja kellaajad määrata. 

11. Patsient: Noh olgu, ma ei hakka teile muret tegema, eks ma siis proovin neid 

protseduure. 

 

Ülesanne nr 20 

1. Kui süüa palju jõhvikaid, siis kaal ei tõuse.    õige 
2. Jõhvikas ei ole väga palju erinevaid vitamiine.    õige 
3. Jõhvikaid võib soost korjata ka talvel.     õige 
4. Jõhvikaid võib säilitada külmas vees.     õige  
5. Astelpajul on samasugune maitse kui apelsinil.    vale 
6. Juba üks astelpajumari kaitseb inimest paljude haiguste eest.  ei selgu tekstist 
7. Astelpajumarju on väga mugav korjata.     vale 
8. Astelpajumahl on sama tervislik kui toored astelpajumarjad.  vale 
9. Eestlased armastavad väga mustsõstraid.    ei selgu tekstist 
10. Juba meie vanaemad kasutasid mustsõstart külmetushaiguste vastu. õige 
11. Mustsõstra söömine teeb inimese targaks.    ei selgu tekstist 
12. Mustsõstrad valmivad väga vara, juba juuni alguses.   vale 
13. Mustsõstraid võivad korjata ka lapsed.     ei selgu tekstist 
14. Mustsõstrapõõsast saab konserveerimiseks kasutada eri osasid. õige 
15. Arooniapõõsad kaunistavad majade ümbrust.    õige 
16. Aroonial on väga tugev mõju tervisele.     õige 
17. Aroonial on väga magus maitse.      vale 
18. Aroonia ei säili väga hästi.      vale 
19. Kasemahla saab Eestis juua terve suve.    vale 
20. Kasemahl on väga kasulik jook.      õige 
21. Kasemahl ravib ka inimese nahka.     ei selgu tekstist 
22. Kasemahla peab hoidma päikese käes.     vale 
23. Kõige tervislikum on kasemahl, mis on just puust võetud.  õige 
 
 
Ülesanne nr 24 
 

   I vorm II vorm  III vorm  

1. esimene esimese esimest 

2. teine  teise  teist 
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3. kolmas kolmanda kolmandat 

4. neljas neljanda  neljandat 

5. viies  viienda viiendat 

6. kuues kuuenda  kuuendat 

7. seitsmes  seitsmenda  seitsmendat 

8. kaheksas  kaheksanda kaheksandat 

9. üheksas  üheksanda üheksandat 

10. kümnes kümnenda  kümnendat 

11. üheteistkümnes üheteistkümnenda üheteistkümnendat 

12. kaheteistkümnes  kaheteistkümnenda  kaheteistkümnendat 

20. kahekümnes kahekümnenda  kahekümnendat 

21. kahekümne esimene kahekümne esimese  kahekümne esimest 

28. kahekümne kaheksas  kahekümne 

kaheksanda 

kahekümne 

kaheksandat 

30. kolmekümnes kolmekümnenda  kolmekümnendat 

31. kolmekümne esimene  kolmekümne 

esimese 

kolmekümne esimest 

 

Ülesanne nr 26 

a) 1. Esimesel jaanuaril on uusaasta, sel päeval ma ei tööta, ma puhkan. 

b) 2. Teisel  jaanuaril olen ikka veel väsinud ja töötan kodukontoris. 

c) 6. Kuuendal jaanuaril on kolmekuningapäev ja mulle tulevad õhtul sõbrad külla. 

d) 7. Seitsmendal  jaanuaril ma ei tööta, sest see on pühapäev. 

e) 8. Kaheksandal ja 9. üheksandal jaanuaril mul on üks koolitus. 
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f) 10. Kümnendal  jaanuaril on minu tädi juubel ja ma sõidan sugulastele külla. 

g) 11. Üheteistkümnendal  jaanuaril on tavaline tööpäev, aga õhtul lähen sõpradega 

spaasse. 

h) 12. Kaheteistkümnendal  ja  13. kolmeteistkümnendal jaanuaril töötan jälle 

kodukontoris.  

i) 18. Kaheksateistkümnendal jaanuaril ööbib minu ema meie juures. 

j) 20. Kahekümnendal  jaanuaril hakkan paastuma. 

k) Teen kolmepäevase paastu, see tähendab, et paastun ka 21. kahekümne esimesel ja 

22. kahekümne teisel jaanuaril. 

l) 23. Kahekümne kolmandal jaanuaril söön jälle normaalselt. 

m) 25. Kahekümne viiendal jaanuaril lähen sõpradega restorani. 

n) 31.Kolmekümne esimesel jaanuaril on mul sünnipäev. Tuleb suur pidu! 

 

Ülesanne nr 31 

Administraator: Tere. Kuidas saan teid aidata?  

Klient: Tere. Sooviksin teie sanatooriumisse tulla.  

Administraator: Palun. Millal te sooviksite tulla?  

Klient: Ükskõik millal.  

Administraator: Siis pakun teile pakette, mis algavad pärast (15.09) viieteistkümnendat 

septembrit. 

Klient: Oi, tegelikult tuli mulle meelde, et ma ikka pärast (12.09) kaheteistkümnendat 

septembrit ei saa tulla. Ehk oleks ikka võimalik saada kohta enne (30.08) kolmekümnendat 

augustit?  

Administraator: Üks hetk. Kohe vaatan. Jah, teil tõesti veab. On veel mõned kohad enne 

(15.07) viieteistkümnendat juulit. 

Klient: Mhmh, vaatan oma kalendrit. Teate, enne (22.07) kahekümne teist juulit ma ka ei saa, 

olen nimelt 12.07–22.07  kaheteistkümnendast kuni kahekümne teise juulini reisil.  

Administraator: Mis siis teha? Oh, leidsin ühe aja, mis peaks küll teile sobima.  

Klient: Jah, väga tore. Kas see on pärast (31. 07) kolmekümne esimest juulit ?  

Administraator: Jah, see on (02.08–18.08) teisest augustist kuni kaheksateistkümnenda 

augustini. 

Klient: See sobib suurepäraselt! Suur tänu teile! 

 

Ülesanne nr 37 

1. Enne, kui hakata tegelema taliujumisega, peab tegelema talisuplusega. ei selgu tekstist 

2. Talisuplus on kasulik nii kehale kui ka vaimule.     õige 

3. Talisuplemisega peab kindlasti tegelema talisuplejate klubis.   õige 

4. Esimene kord võib vees olla nii kaua, kuni hakkab külm.    vale 

5. Talisuplejal peavad olema seljas teistsugused ujumisriided, kui suvel suplejal. vale 

6. Talisuplejad magavad tavaliselt öösel hästi.     õige 

7. Talisuplusega oleks hea tegeleda umbes paar korda nädalas.   õige 

8. Talisuplejate klubis võivad osaleda kõik, kes soovivad.    õige 

10. Talisuplemine on päris kallis ala.       vale 

11. Kõigil ujujatel on kasulik talvel ka taliujumisega tegeleda.   ei selgu tekstist 
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12. Taliujumisega saab Eestis tegeleda umbes pool aastast.  õige 

13. Talisuplejate klubid on kõikides Eesti linnades.    vale 

14. Eesti talisuplejatel on oma veebileht.     õige 

 

Ülesanne nr 38 

 ma-vorm da-vorm täismineviku jaatav 

vorm 

täismineviku eitav 

vorm 

tegelema  tegeleda olen tegelenud ei ole tegelenud 

elama  elada  olen elanud  ei ole elanud 

töötama  töötada  olen töötanud  ei ole töötanud 

õppima  õppida  olen õppinud  ei ole õppinud 

kohtuma kohtuda olen kohtunud ei ole kohtunud 

sõitma sõita olen sõitnud ei ole sõitnud 

võitma võita olen võitnud ei ole võitnud 

käima käia  olen käinud  ei ole käinud 

hüppama hüpata olen hüpanud ei ole hüpanud 

vaatama vaadata olen vaadanud  ei ole vaadanud 

ootama oodata  olen oodanud  ei ole oodanud 

puhkama puhata olen puhanud ei ole puhanud 

tegema teha  olen teinud  ei ole teinud 

nägema näha  olen näinud  ei ole näinud 
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olema olla  olen olnud  ei ole olnud 

 

Ülesanne nr 41 

1. Kas sa oled sel nädalal kinos käinud?  Olen küll. / Ei ole. 

2. Kas sa oled sel aastal teatris käinud?  Olen küll. / Ei ole. 

3. Kas sa oled sel nädalal eestlasega eesti keeles rääkinud? Olen küll. / Ei ole. 

4. Kas sa oled sel nädalal haige olnud?  Olen küll. / Ei ole. 

5. Kas sa oled sel nädalal omletti teinud?  Olen küll. / Ei ole 

6. Kas sa oled sel nädalal hommikuni üleval olnud? Olen küll. / Ei ole. 

7. Kas sa oled sel nädalal veini joonud?  Olen küll. / Ei ole. 

8. Kas sa oled sel aastal telgis maganud?  Olen küll. / Ei ole. 

9. Kas sa oled sel nädalal tööle hilinenud?  Olen küll. / Ei ole. 

10. Kas sa oled sel nädalal jalgsi tööle läinud?  Olen küll. / Ei ole. 

11. Kas sa oled sel nädalal oma naabrit näinud? Olen küll. / Ei ole. 

12. Kas sa oled sel nädalal šašlõkki söönud?  Olen küll. / Ei ole. 

13. Kas sa oled sel aastal välismaal käinud?  Olen küll. / Ei ole. 

14. Kas sa oled sel aastal lennukiga lennanud?  Olen küll. / Ei ole. 

15. Kas sa oled sel aastal jalgrattaga sõitnud?  Olen küll. / Ei ole. 

16. Kas sa oled sel aastal meres ujunud?  Olen küll. / Ei ole. 

17. Kas sa oled sel aastal midagi uut õppinud?  Olen küll. / Ei ole. 

18. Kas sa oled sel nädalal arvutimängu mänginud? Olen küll. / Ei ole. 

19. Kas sa oled sel aastal loteriiga võitnud?  Olen küll. / Ei ole. 

20. Kas sa oled sel nädalal üksi kodus olnud?  Olen küll. / Ei ole. 

 

Ülesanne nr 42 

Võimalikud vastused 

1. Kas te olete hispaania keelt rääkinud / õppinud / õpetanud? 

2. Kas te olete Saaremaal  käinud / olnud / puhanud? 

3. Kas te olete metsmaasikaid söönud / näinud / korjanud? 

4. Kas te olete piparkooki söönud / teinud / küpsetanud / näinud? 

5. Kas te olete laulupeol olnud / käinud / laulnud? 

6. Kas te olete autot ostnud / müünud / vahetanud? 

7. Kas te olete luuletusi kirjutanud / lugenud / kuulnud? 

8. Kas te olete sooja šampust joonud / ostnud? 


