SÕNAJALAÕIS
Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele töövihik
B2.2
2. osa
Mare Kitsnik

TÖÖVIHIKU ÜLESANNETE VASTUSEID
1. ptk. MAGUS JA SOOLANE
Lk 3 ül 1
1. –, 2. +, 3. +, 4. –, 5. –, 6. +, 7. –, 8. +, 9. +, 10. ?, 11. ?, 12. +

Lk 3‐4 ül 2. Võimalikke vastuseid
2. kõlanud, 3. eale, 4. eesmärke, 5. pabista, 6. petlik, 7. rabasid, 8. veider, 9. toetav,
10. väärtusliku, 11. tühistele, 12. libisesin, 13. hittidest, 14. pubekatega, 15. pettuda

Lk 4‐5 ül 3
Kolm kurbust
sain teada, selleks, intervjuul, pidin, võimalust, lahkumas, Ameerikasse, nende, sõbra,
sõbrast, tema, põlengutest
Kolm kohta
reisil, käinud, kirikus, sõdades, paljudest kohtadest, kohta, väiksena, suuremaks,
kilomeetri, väiksena, uutes kohtades

Lk 6 ül 5. Võimalikke vastuseid
1. Mul tuleb sünnipäev. 2. Ma saan 18-aastaseks. 3. Ma lõpetan üheteistkümnenda
klassi. 4. Ma hakkan sööma. 5. Ma õpin hispaania keele selgeks. 6. Sellest tuleb äge
reis. 7. Sellest tuleb vägev pidu. 8. Ma arvan, et me saame sõpradeks/Ma arvan, et
meist saavad sõbrad. 9. Teen uhke vahukooretordi. 10. Oota üks hetk, lõpetan kohe
oma essee. 11. Ostan endale poest uued teksased.
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Lk 6‐7 ül 7
1. kohtunik Jaanika, 2. kokk Leelo, 3. kohtunik Ott, 4. kohtunik Ott, 5. kohtunik
Urmas, 6. kohtunik Kaidi, 7. kohtunik Aaron, 8. kokk Leelo, 9. kohtunik Urmas,
10. kokk Kaidi, 11. kohtunik Rasmus

Lk 7‐8 ül 8
1. b, 2. b, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b

Lk 8‐9 ül 10
1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b

Lk 9‐10 ül 11. Võimalikke vastuseid
Kokk Kaidi eelroog: tervislik, õnnelikud lapsed
Kokk Urmase eelroog: sellele oli ka juust lisatud
Kokk Leelo eelroog: magusad asjad hästi
Kokk Kaidi pearoog: nagu päris jõuluroog, maitsestatud
Kokk Urmase pearoog: ei ole päris tavaline hapukapsas, üllatavalt sarnane
Kokk Leelo pearoog: seljanka või borš, võib-olla see isegi muutus
Kokk Kaidi magustoit: teevad hapukuse
Kokk Urmase magustoit: nad ei küsi rohkem
Kokk Leelo magustoit: siin palju, toiteväärtuse

Lk 10‐11 ül 12
1. üllatada, 2. leidlik, 3. sisaldavad, 4. tagab, 5. imeline, 6. vürtsikad, 7. välja tuleb,
8. trikk, 9. tooraine, 10. kirega, 11. peidab, 12. õnnestuvad

Lk 12‐13 ül 16. Võimalikke vastuseid
2. Ostsin ilusa pika salli. 3. Räägime sõbraga jutu lõpuni. 4. Koristan riidekapi ära.
5. Sain selle triki selgeks. 6. Sõin selle supi ära. 7. Sain endale uue käekoti. 8. Jõin
selle joogi ära. 9. Panin selle lambi põlema. 10. Kas sa annad selle märgi mulle?
11. Tegin jälle selle vea. 12. Ta rääkis jälle oma loo. 13. Sain endale suurema toa.
14. Ootan oma õe ära. 15. Söön selle prae ära.
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Lk 13‐14 ül 17. Võimalikke vastuseid
2. trikile, trikkidele, 3. pikana, pikkade(na), 4. nipiga, nippidega, 5. jutust, juttudest,
6. letil, lettidel, 7. joogi, jookide, 8. seebi, seepide, 9. trumbile, trumpidele,
10. vembuta, vempudeta, 11. sildile, siltidele, 12. laadalt, laatadelt, 13. veale,
vigadele, 14. loaga, lubadega, 15. reas, ridades

Lk 14‐15 ül 19. Võimalikke vastuseid
a
Kõigepealt; Oleme ... väga rahul; Meil on aga ettepanek; Nimelt; Oleks tore, kui;
Üldiselt

b
Oleme väga rahul; Meile väga meeldib, et; Tore on, …; Ehk oleks võimalik

Lk 15‐16 ül 20
1. õige, 2. vale, seal on ka välismaiseid nüansse, 3. vale, need on juba müügil, 4. vale,
eelmisel aastal võitis teise maitsega dipp, 5. õige, 6. vale, see erineb keefirist, 7. vale,
firma Gustav kuulub suurte tootjate kategooriasse, 8. vale

Lk 16‐17 ül 22
NB! Siinsed vastused tuginevad otseselt tekstile. Õpilase vastused võivad
varieeruda, kuid need peavad olema sisult täpsed.
1. seal on raske saada värsket toitu, 2. inimesed pole sellest eriti vaimustatud, 4. on
võimalik, kuid tekitab eetilisi probleeme, 5. tehislihaga, 7. eriti isuäratav, 10. toidu
hind, kaubamärk, tootekirjeldus jmt mõjutavad toidu maitset

Lk 17‐18 ül 23
1. ennustada, 2. areneb, 3. kunstlik, 4. vetikatest, 5. purustatud, 6. ainevahetust,
7. Tundub

Lk 18‐19 ül 25
1. c, 2. c, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b, 7. a

Lk 19‐20 ül 27
1. võid, 2. ei saa, 3. ei saa, 4. oskab, ei oska, ei oska 5. ei suuda, 6. suudate, 7. võib,
8. ei oska, 9. ei tohi, võivad, 10. võib, 11. suudab, 12. ei saa, 13. ei saa, 14. suudab,
15. saab, 16. tohid, 17. võid, 18. suudad, 19. oskab, 20. ei oska
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Lk 21‐22 ül 31
1. särav, 2. endine, 3. väsimust, 4. kätte võtta, 5. sattusin, 6. raskusi, 7. tainast,
8. loobuda, 9. langeb

Lk 22 ül 33. Võimalikke vastuseid
langenud, osalen, tulin, saavutanud, saanud, algasid, anti, õpetama, paranesid,
nautima

Lk 23‐24 ül 35
1. rööpaid, 2. ajalehed, 3. rongi, 4. ilusat loodust, 5. voodit, vedrumadratsit, 6. pikki
patse, hüppenööri, 7. viinajõge, 8. matemaatika kontrolltööd, väga head hinnet,
9. ilusat, kuulsat ja rikast filminäitlejat, 10. unenägusid

Lk 24 ül 36
NB! Siinsed vastused tuginevad otseselt tekstile. Õpilase vastused võivad
varieeruda, kuid need peavad olema sisult täpsed.
1. ta oli pidevast sõitmisest tüdinenud, ta mõtles midagi uut proovida; 2. nad nägid
oma unistusi; nad nägid meeldivaid asju, mis olid nende elus juhtunud; 3. alguses ei
saanud inimesed midagi erilist aru; järgmisel päeval käitusid inimesed teistmoodi ja
nende elu läks paremaks; 4. inimesed kogesid meeldivaid asju ja see tekitas neis soovi
teisiti käituda; kui inimesed käitusid teisiti, siis läks nende elu paremaks

2. ptk. KASTIST VÄLJA!
Lk 25 ül 1
1. a, 2. b, 3. a, 4. b, 5. b

Lk 25‐26 ül 2. Võimalikke vastuseid
2. Sain endale ilusa diivanikatte. 3. Ma tuunisin selle ratta ägedaks. 4. Kas sa said
endale rikka sõbra? 5. Õppisime trennis uue hüppe. 6. Ma salvestasin selle saate.
7. Loodan, et saan selle teate homme kätte. 8. Ta sai väikese tõuke ja see aitas teda.
9. Ma panen selle saapa jalga. 10. Turvamees püüdis varga kinni.
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Lk 26‐27 ül 3
1. rattaga, 2. ratastega, 3. võttega, 4. võtetega, 5. lõkke, 6. lõkete, 7. kokkuleppest,
8. kokkulepetest, 9. vaadet, 10. vaateid, 11. tootega, 12. toodetega, 13. näitele,
14. näidetele, 15. tõlkes, 16. tõlgetes, 17. saapas, 18. saabastes, 19. pöördeks,
20. pööreteks

Lk 28‐29 ül 7
1. süütasime, 2. ühendab, 3. seadme, 4. kõrvaltoime, 5. ei mahu, 6. traat, 7. täiustada,
8. koostis, 9. pöörleb, 10. peenike, 11. võimaldab, 12. tellijad, 13. lühend,
14. Koguneme

Lk 30 ül 10
2. Töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ka töötasus. 3. Kõige rohkem vaadatakse
koduseid töid e-koolist. 4. Kodukohvikute päevale oodatakse nii endisi kui ka uusi
kohvikupidajaid. 5. Raha kantakse teie arvele viie päeva jooksul. 6. Pakki hoitakse
pakiautomaadis kuni seitse päeva. 7. Klientidega suheldakse peamiselt meili teel.
8. Räägitakse, et asendamatuid inimesi ei ole. 9. Mida selles tehases toodetakse?
10. Lause lõppu pannakse punkt. 11. Kuidas seda harjutust tehakse? 12. Kõige
rohkem juuakse apelsinimahla.13. Igal suvel peetakse meie linnas jaanilaata.

Lk 31 ül 11
2. Ei ujuta, 3. Ei laulda, 4. Ei jalutata, 5. Ei ehitata, 6. Ei tehta, 7. Ei sööda, 8. Ei
jooda, 9. Ei peeta, 10. Ei aeta

Lk 31 ül 12
2. Matkal liiguti mööda filmi „Viimne reliikvia“ radu. 3. Suusamaratoni sõideti juba
kümnendat korda. 4. Ma arvan, et mind nähti seal. 5. Varem söödi rohkem kala kui
praegu. 6. Minuga aeti pool tundi juttu. 7. Seda filmi käidi vaatamas klasside kaupa.

Lk 32 ül 13
2. Ei nähtud, 3. Ei küsitud, 4. Ei antud, 5. Ei lauldud, 6. Ei aetud, 7. Ei peetud, 8. Ei
naerdud, 9. Ei vaieldud, 10. Ei kiidetud
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Lk 32‐33 ül 15
NB! Siinsed vastused tuginevad otseselt tekstile. Õpilase vastused võivad
varieeruda, kuid need peavad olema sisult täpsed.
1. pilli mängida ja muusikat luua, 2. tempo ja mängib sinna sobivad noodid klahvpillil
peale, 3. veerevad alati ise oma kohale tagasi ega kao kunagi ära, 4. koera pabulatest,
5. inimese moodi kõndimine, takistuste ületamine, kala moodi ujumine, 6. korvpalli
mängima, 7. inimeste jalgu või käsi tõhusalt asendada

Lk 33 ül 16
1. Leiutamisel, 2. Leiutamisega, 3. leiutamisega, 4. leiutamisel, 5. leiutamises,
6. leiutamise, 7. leiutamisse, 8. leiutamist, 9. leiutamiseta

Lk 33‐34 ül 17
1. lukustavat, 2. müüv, 3. Täispuhutava, 4. kokkupandav, 5. biolagunevad, 6. pestava,
7. kaasaskantavaid, 8. iseliikuva, 9. lauldav, 10. kirjutav

Lk 34 ül 18
1. Tahaksin endale laulvat pliiatsit. 2. Laulva pliiatsiga oleks tore sõpru üllatada.
3. Olen laulvast pliiatsist juba tükk aega unistanud. 4. Laulva pliiatsiga ei hakkaks
kunagi igav. 5. Laulval pliiatsil on mitu eri programmi. 6. Tunnen, et ei suuda enam
ilma laulva pliiatsita elada.

Lk 34‐35 ül 19
1. Pliiatsi lauldav laul on praegu väga populaarne. 2. Õppisin üht pliiatsi lauldavat
laulu ka ise esitama. 3. Olen ühte pliiatsi lauldavasse laulu lausa armunud. 4. Kõiki
pliiatsi lauldavaid laule ma siiski ei naudi. 5. Olen aga kõigi pliiatsi lauldavate
lauludega harjunud. 6. Mõnikord ei pööra ma pliiatsi lauldavatele lauludele üldse
tähelepanu.

Lk 35 ül 21. Võimalikke vastuseid
1. Väga meeldiv, et tunnete huvi meie iseliikuva rula vastu. 2. Tegemist on tõesti väga
uudse tootega, mis liigub väikese mootori jõul. 3. Vastuseks teie küsimusele rula
ohutuse kohta võime kinnitada, et rula vastab kõigile ohutusnõuetele. Rulaga tuleb
kaasa ka põhjalik juhend, milles on muuhulgas kirjas kõik soovitused rula turvaliseks
kasutamiseks. 4. Peale juhendi on rulaga kaasas ka kõige olulisemad varuosad.
5. Ootame teid meie juurde ja oleme hea meelega valmis pakkuma teile väikest
sõiduõpetust. 6. Parimate soovidega firma Iseliikuv Rula müügiesindaja.
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Lk 36 ül 23
1. –, 2. +, 3. –, 4. ?, 5. –, 6. +, 7. –, 8. +

Lk 37 ül 24
NB! Siinsed vastused tuginevad otseselt tekstile. Õpilase vastused võivad
varieeruda, kuid need peavad olema sisult täpsed.
1. Hüppelaud, 2. viieliikmelistes, 3. ei selgitata, 4. vanemad leiutajad, rahvusvahelise
kogemustega start-up-ettevõtjatest mentorid, 5. suurlinna metroos, 6. kontserdid, kui
on restoranides live-bänd või muud festivalid, 7. põnevamaks, interaktiivsemaks ja
lihtsamaks, 8. mõne minutiga, 9. firma registreerimise ja toodete müümise üle,
10. Teevad reaalselt ettevõtte, launtšeerivad oma äpi või hakkavad oma toodet
müüma, 11. äge/loomulik

Lk 37‐38 ül 25
1. ajurünnaku, 2. helkureid, 3. toodet, 4. teenust, 5. pealehakkamine, 6. eristuda,
7. välja selgitada, 8. lahendus, 9. loomulik

Lk 39 ül 29. Võimalikke vastuseid
2. Leiutis võimaldab tõhusamalt treeninguid läbi viia. 3. Leiutis on uudne selle
poolest, et pärast lööki pöördub pall ise lööja juurde tagasi. 4. Leiutis aitab lahendada
palli kadumise probleemi. 5. Leiutis koosneb targast seadmest, mis tegevust
reguleerib, ja ümbrisest, mis kaitseb seadet põrutuste eest. 6. Leiutis sobib
kasutamiseks nii lastele, tavalistele jalgpallisõpradele kui ka profisportlastele.
7. Leiutist hakkab tootma Eesti tehas.
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3. ptk. KES ON KÕIGE TARGEM?
Lk 40 ül 1
1. nähtust, 2. säilitada, 3. seisavad paigal, 4. tõmbas, 5. triki, 6. hooga

Lk 40‐41 ül 2
NB! Siinsed vastused on sõnasõnalised väljavõtted. Õpilase vastused võivad pisut
varieeruda, kuid need peavad olema sisult täpsed.
1. tippeksperdid, teadlased, ettevõtjad, 2. teha algust oma teaduskarjäärile, 3. kohe
edasi liikuda, 4. ootama, kuni kolm minutit täis saab, 5. mitmendat korda, 6. niipalju
kui võidame jõus, kaotame teepikkuses, 7. abiks kiskja äratundmisel, 8. hapnik
soodustab põlemist, 9. alguspunkti valimine

Lk 41‐42 ül 3
1. c, 2. b, 3. a, 4. c, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c, 9. c

Lk 42 ül 4
1. Vootele, 2. Triinu-Liis, 3. Triinu-Liis, 4. Vootele, 5. Vootele, 6. Torm, 7. TriinuLiis, 8. Torm

Lk 42‐43 ül 5
NB! Siinsed vastused on õpetajale orientiiriks. Õpilase sõnastus võib olla
teistsugune, kuid vastus peaks olema sisult täpne.
1. Alguses valesti, siis aga riputab kõik raskused kaalu keskele üksteise alla. 2. Sest
kõiki raskusi pidi riputama, aga Uku paneb ühe klotsi kaalu peale. 3. Ta arvab, et üks
kolju on terve siili skelett. 4. Sest põdra kolju oli tehtud väiksemaks ja talle tundus ka,
et sellel puudusid mõned hambad. 5. Nad ei tunne ära propaani valemit C H 6. Tal
läheb segi, kas hapnik aitab küünla põlemisele kaasa või lämmatab seda.
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Lk 43 ül 6
1. pääseb, 2. nutikad, 3. eesmärk, 4. klotsid, 5. koljude, 6. leek, 7. köis, 8. pani
proovile, 9. segadusse, 10. veendunud, 11. jälgisid, 12. järeldada, 13. särtsakad

Lk 44 ül 8
1. panid, 2. panna, 3. Pane, 4. läinud, 5. läks, 6. panna, 7. Pane, läinud, 8. panna,
9. läheb, 10. Mine, 11. läheme, 12. lähe, 13. läks, 14. pani, 15. lähevad
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Lk 45‐46 ül 10
NB! Siinsed vastused on õpetajale orientiiriks. Õpilase sõnastus võib olla
teistsugune, kuid vastus peaks olema sisult täpne.
1. selle järgi, et 50 aastat tagasi jõudis esimene inimene kuule ja 40 aastat peale seda
algas „Raketi“ saade; 2. füüsikud, arhitekt, tarkvarainsener; 3. esimesed kaheksa
nädalat, 4. meeskonnatöös, 5. et ta on punases meeskonnas nagu tema õde Kadigi oma
võistlusaastal, 6. jõhkra pinge all teadusülesandeid lahendada, 7. kui iidoleid ja
tahtnud olla nendesugune, 8. naljategijaid, vaid kõik on mõistlikud mõtlejad,
9. järgmine saate „Rakett 69“ võitja, 10. ruumiline taju, 11. saavutad, 12. rohelise
tiimi võitu

Lk 46‐47 ül 11
NB! Siinsed vastused on õpetajale orientiiriks. Õpilase sõnastus võib olla
teistsugune, kuid vastus peaks olema sisult täpne.
1. ühtse meeskonnana juhtida ralliauto läbi takistusraja, purustada kõik teele jäävad
õhupallid ning juhtida auto algusesse tagasi; 2. näevad seda, kuhu auto läheb ja
annavad teistele käsklusi; 3. ei näe auto liikumist ja nad peavad lihtsalt kapteni
käsklusi täitma ja nii autot juhtima; 4. panna tiim hästi koos töötama;
5. meeskonnakaaslasi juhendada 6. mitu korda äpardus: auto läheb ümber; 7. püüda
kõigepealt aru saada, milline meeskonnaliige mis funktsiooni juhib; 8. klapib hästi,
9. suures segaduses, keegi ei saa aru, mida teha tuleb; 10. läheb neil ülesande täitmine
edukalt, 11. sinised

Lk 47 ül 12
1. pingutama, 2. takistustega, 3. käske, 4. korraldusi, 5. purustada, 6. juhendab,
7. uskumatu, 8. edukalt

Lk 47‐48 ül 13
2. Kool lisas meie tunniplaani selle tunni. 3. Ma kirjutasin ülesandesse õige murru.
4. Nad ostsid kogu kulla ära. 5. Me leidsime selle silla. 6. Me kehtestasime uue korra.
7. Me lahendasime selle ülesande. 8. Ma sain selle ülesande eest hinde. 9. Ma olen
oma muusikaande pärinud vanematelt. 10. Ma kudusin selle kinda lõpuni 11. Arst
ravis selle hamba terveks. 12. Nad võtsid endale lamba.

Lk 48‐49 ül 14
2. Selle hinnaga, Nende hindadega, 3. Selles maakonnas, Nendes maakondades,
4. järgmises tunnis, järgmistes tundides, 5. selle silla, nende sildade, 6. Kumma,
Kumbade, 7. Sellele ülesandele, Nendele ülesannetele, 8. hindega, hinnetega,
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9. andeta, anneteta, 10. Selles murdes, Nendes murretes, 11. kaldal, kallastel,
12. sellest hambast, nendest hammastest, 13. samba, sammaste

Lk 50‐51 ül 17
1. raskemad, 2. suuremat, selgemaks, keerukaid, raskemate; 3. kõrgemale, kaugemale,
kasulikumat; 4. puhtam, tervislikum, paremaks, tüütumaid, tühisemateks;
5. kahjulikuma, magusam, maitsvam, energilisemaks, maitsvamaks; 6. selgem,
värvilisem, aktiivsemaks, vajalikumaid; 7. rahulikumaks, olulisemat, müstilisem,
erilisemad, loovamad, tervemaks, energilisemaks

Lk 52‐53 ül 20
1. +, 2. –, 3. +, 4. ?, 5. ?, 6. ?, 7. +, 8. ?, 9. ?, 10. ?

Lk 53 ül 21
1. arusaamatu, 2. tarbib, 3. inspiratsioon, 4. võrrelda, 5. ummikuid, 6. kahtlusta,
7. kogunud, 8. tulemus, 9. olukord, 10. tuleb toime, 11. tulevik, 12. üldine,
13. Uurime

Lk 55 ül 24
1. edukam, 2. paremini, kiiremini, kergemini; 3. rõõmsam, lahkem, siiramalt;
4. kahjulikumalt, kehvem; 5. paremini, teadlikumalt; 6. kõvemini, vaiksem,
tõhusamalt; 7. loovamalt

Lk 55‐56 ül 25
2. muusika mängiks veidi vaiksemalt, 3. riietub ... palju naiselikumalt, 4. peaks
juhtima autot ettevaatlikumalt, 5. ma tunnen ennast juba palju paremini, 6. puhub
tuul ... külmemalt, 7. käitub ta mehelikumalt, 8. sa võiksid rääkida valjemalt,
9. Oota ... veidi rahulikumalt, 10. sa naerataksid rõõmsamalt
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