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1. Märgi ära kõik võõrkeeled, mida Tammsaare 

oskas. 

prantsuse, vene, saksa, rootsi, 

soome, rootsi, norra,  inglise, 

kreeka, ladina 

 

prantsuse, vene, saksa, rootsi, soome, inglise, 

ladina keel 

2.  Märgi ära kõik kohad, kus Tammsaare on 

lühemat või pikemat aega elu jooksul elanud 

Väike-Maarja, Tartu, Pärnu, 

Sillamäe, Valga, Tallinn, 

Koitjärve, Narva-Jõesuu, Punase 

Lageda küla, Jõgeva 

 

Väike-Maarja, Tartu, Tallinn, Koitjärve, Narva-

Jõesuu, Punase Lageda küla 

3. Märgi ära, mis vormis on olemas Kivirähki 

„Rehepapp ehk November“. 

Paberraamat, e-raamat, ooper, 

film, luuletus, , laul, audioraamat, 

suvelavastus, ballett, 

sõnalavastus, animafilm 

 

Paberraamat, e-raamat, ooper, film, sõnalavastus, 

audioraamat, suvelavastus 

4.  Ühenda õigesti autor-teos-tegelane sellest 

teosest. 

 Kivirähk – „Puulased ja tohtlased“ – Voldemar 

Kallela 

Tammsaare – „Tõde ja õigus“ I osa – rätsep Taar 

Tammsaare – „Tõde ja õigus“ II osa – Tigapuu 

Tammsaare – „Tõde ja õigus“ IV osa – Köögertal  

Tammsaare – „Tõde ja õigus“ V osa – Helene 

Kivirähk – „Rehepapp“ – Räägu Liina 

Kivirähk – „Papagoide päevad“ – Tõnu  

Tammsaare – „Juudit“ – Nimetu  

Tammsaare – „Kõrboja peremees“ – Eevi  

Kivirähk – „Liblikas“ – Erika  

 



5.  

 
Mis on tegelase nimi, keda pildil kujutatakse, 

ja missugusest näidendist see tegelane pärineb? 

 

 Tegelane on Voldemar Panso ja pärineb Kivirähki 

näidendist „Voldemar“ (2007) 

6. Järjesta Vargamäel Mäe talus kasvanud 

lastepere õiges järjekorras, alustades vanimast. 

 1. Liisi 

2. Maret 

3. Juku 

4. Anni 

5. Kata 

6. Andres 

7. Indrek 

8. Ants 

9. Tiiu 

10. Liine 

11. Kadri 

12. Sass 

 



7. Katk oli 15. novembril teel rehepapi külla. Et 

jõest üle saada, muutis Katk end nooreks valge 

pika kleidiga naisterahvaks, et veenda kedagi 

end üle jõe viima. Kes aitas Katku üle jõe? 

a) naaberküla rehepapp Villu, kes 

heleda häälega naisterahva selga 

võttis;  

b) kaubasetu, kes tasuks lubatud 

musu eest lubas piigal vankri ääre 

peale istuda;  

c) Õuna Endel, kes tuli Räägu 

Reinu tütart üle vaatama ja lootis 

pärast jõe ületamist valge kleidiga 

neiuga „veidi hullata“ 

d) rehepapp, kes lootis Katku 

inimeste juurest kaugemale 

eksitada 

e) Koera Kaarli sulane Jaan, kes 

oli seepi söönud ega saanud 

maailmast enam selgelt aru 

f) Imbi ja Ärni, sest lootsid sellest 

teost kasu saada 

g) libahundiks muutunud Liina, 

kes ei tahtnud Õuna Endlile 

naiseks minna 

 

b) Katku aitas üle jõe kaubasetu, kellele valge pika 

kleidiga noor naisterahvas lubas üle jõe viimise 

eest tasuks musu. 

 

8. Kivirähki näidendis „Vaimude tund Koidula 

tänavas“ kohtuvad kaks kirjanikku. Nimeta 

kõik teosed, mida need suurvaimud 

omavahelises arutluses mainivad. 

Tammsaare „Tõde ja õigus“ 

Tammsaare „Elu ja armastus“ 

Tammsaare „Põrgupõhja uus 

Vanapagan“ 

Unt „Sügisball“ 

Unt „Öös on asju“ 

Unt „Hüvasti, kollane kass“ 

Mutt „Hiired tuules“ 

Bulgakov „Meister ja Margarita“ 

Luts „Kevade“ 

Tammsaare „Tõde ja õigus“ 

Unt „Sügisball“ 

Mutt „Hiired tuules“ 

Bulgakov „Meister ja Margarita“ 

Luts „Kevade“ 



Kivirähk „Rehepapp“ 

 

9. Missugused Kivirähki teoses on jutustajaks 

surnud mees? Mis on selle mehe nimi? 

 „Liblikas“, August Michelson ehk August 

Mihklisoo 

10. Täida õigesti lüngad Tammsaare „Tõe ja 

õiguse“ 2. osa tekstis. 

 

”1...............................ei tohi üksi jätta, oli isa 

öelnud. Aga kas inimest tohib üksi jätta? Kas 

inimene ei lähe paha peale 

nagu 2.............................. kui ta jäetakse üksi.“ 

 

“Kui kukun läbi, siis ei tule ma iseenesestki 

mõista enam siia tagasi,“ vastas Vellemaa, “sest 

inimene ei pea sinna tagasi minema, kus ta kord 

on 3..............................................”  

 

„Mis te tühja oma kallist aega niisuguste 

asjadega raiskate? Jätke 

4...........................rahule. Tema ei puutu teisse, 

mis siis teie temast tahate? Teie pole teda ju 

loonud, tema oli enne teid olemas. Tema pole 

ka teie sünnis süüdi, teil on oma vanemad.“ 

 

“Venemaal pole keelatud, tähendab härra 

Mauruse majas lubatud. Ilus! Väga ilus! 

5..................................... pole Venemaal 

keelatud, sellepärast võib iga mees oma 

koormaga härra Mauruse uksest sisse sõita. Eks 

ole nii?  Ütelge, on see inemine hull või ei ole, 

kui ta nõnda räägib.”  

 

looma 

loom 

elajas  

tõtt rääkinud 

armastanud 

valetanud 

leinanud 

jumal 

isa 

raha 

sõnnik 

kartulid 

 

1. Looma 

2. loom  

3. tõtt rääkinud  

4. jumal  

5. Sõnnik 

 



11. Missuguses Tammsaare ja/või Kivirähki teoses 

on tegelane Kristi? Vali üks või mitu õiget 

vastust. 

Tammsaare „Tõde ja õigus“ III 

osa 

Tammsaare „Põrgupõhja uus 

Vanapagan“ 

Tammsaare „Kõrboja peremees“ 

Tammsaare „Elu ja armastus“ 

Tammsaare „Juudit“ 

Kivirähk „Kaarnakivi perenaine“ 

Kivirähk „Vaimud tund Koidula 

tänavas“ 

Kivirähk „Rehepapp“ 

Kivirähk „Maailma otsas“ 

Kivirähk „Sinine sarvedega loom“ 

 

Tammsaare „Tõde ja õigus“ III osa; Kivirähk 

„Vaimude tund Koidula tänavas“ 

12. Järjesta Tammsaare romaani „Kõrboja 

peremees“ tegevused ajaliselt õiges järjekorras. 

Villu saab vanglast välja ja läheb 

koju. 

Oskar laseb ennast maha ja 

pärandab Kõrboja vend Reinule. 

Kuusiku Eevi käib lapsega koos 

Kõrboja Annal külas. 

Villu kaotab metsas joostes ühe 

silma. 

Villu kolab aastate kaupa 

maailmas ringi ja tuleb Katkule 

tagasi, kui vend sõjas surma saab. 

Oskar ja Rein tahavad lisaks 

Kõrbojale Katku talu ka osta. 

Villu lööb teibaga mehe maha ja 

läheb aastaks vanglasse. 

Oskar ja Rein tahavad lisaks Kõrbojale Katku talu 

ka osta. 

Oskar laseb ennast maha ja pärandab Kõrboja vend 

Reinule. 

Villu kaotab metsas joostes ühe silma. 

Kõrboja Anna läheb linna elama. 

Villu kolab aastate kaupa maailmas ringi ja tuleb 

Katkule tagasi, kui vend sõjas surma saab. 

Villu ja Eevi saavad lapse. 

Villu lööb teibaga mehe maha ja läheb aastaks 

vanglasse. 

Villu saab vanglast välja ja läheb koju. 

Villu hakkab Kivimäel kive lõhkuma. 

Anna tuleb lõplikult linnast tagasi Kõrbojale. 

Anna tähistab külarahvaga oma sünnipäeva. 

Villuga juhtub õnnetus ja ta satub laatsaretti. 



Villu hakkab Kivimäel kive 

lõhkuma. 

Anna tuleb lõplikult linnast tagasi 

Kõrbojale. 

Villu ja Eevi saavad lapse. 

Anna tähistab külarahvaga oma 

sünnipäeva. 

Villuga juhtub õnnetus ja ta satub 

laatsaretti. 

Eevi kolib Villuga Kõrbojale.  

Villu laseb ennast maha. 

Kõrboja Anna läheb linna elama. 

Kuusiku Eevi käib lapsega koos Kõrboja Annal 

külas. 

Villu laseb ennast maha. 

Eevi kolib Villuga Kõrbojale. 

 

13. Millega ja kuidas kirjutas Tammsaare oma 

käsikirjad? 

Musta pastapliiatsiga 

Sinise pastapliiatsiga 

Trükimasinaga 

Tindi ja peene sulega 

Hariliku pliiatsiga 

Dikteeris sekretäripiigale 

 

Tindi ja peene sulega 

14.  10. juunil 1938 istus Tammsaare koos perega 

taksosse ja sõitis Järvamaale Järva-Madisele 

ning isatallu. Albus uurisid nad Tammsaarele 

püstitatud ausammast, nii rinnakuju kui ka aluse 

küljes olevaid plaate. Mida oli plaatidel 

kujutatud? 

Andrest ja Pearut kõrtsis 

kemplemas 

Põrgupõhja Jürka ja Kaval-Antsu 

vaidlemist 

Jõuluõhtul saaniga kirikusse 

sõitmist 

Andrese ja Krõõda saabumist 

Vargamäele 

Pearu ja sulase tagaajamist soos 

Indreku lahkumist Vargamäelt 

Andrese ja Krõõda saabumist Vargamäele  

 

Indreku kraavikaevamist maa kuivendamiseks 



Indreku kiviviskamist põllul, mis 

tabas Marit 

Indrekut karjapõlves vilepilli 

mängimas 

Indreku kraavikaevamist maa 

kuivendamiseks 

Krõõta aidas ema kirstu juures 

nutmas 

 

15. Missuguses žanris pole Kivirähkil tänase 

päevani ilmunud veel ühtegi teost? 

 

 Luule 

16. Kes oli „Ivan Orava mälestuste“ järgi kõige 

kurjem „valitseja“ Nõukogude Liidus? Ta oli 

nii kuri, et ajas isegi pärast surma tema haual 

käinud Ivan Orava ja Uku Masingu riidu. 

 

 Lavrenti Beria 

17. Mis ühendab neid Tammsaare naistegelasi: 

Miralda –  „Tõde ja õigus“ II osa 

Karin – „Tõde ja õigus“ IV osa 

Erika – „Ma armastasin sakslast“ 

 

Nad on rahvuselt sakslased 

Nad ei ole truud oma mehele või 

kallimale 

Nad surevad noorelt haiguse 

tagajärjel 

Nad on pärit rikkast perest 

Nad on rahvuselt eestlased 

Neil on heledad juuksed ja sinised 

silmad 

Nad armastavad meest, kes neid 

ei armasta 

 

Nad surevad noorelt 

18. Millised loetletud teostest on Tammsaare 

tõlgitud? 

Wilde „Dorian Gray portee” 

Puškin „Jevgeni Onegin“ 

Dostojevski „Kuritöö ja karistus“ 

Wilde „Dorian Gray portee” 

 

Dostojevski „Kuritöö ja karistus“ 



Goethe „Faust“ 

Shakespeare „Hamlet“ 

Ibsen „Metspart“ 

Shaw „Südamete murdumise 

maja“ 

Scott „Ivanhoe“ 

Hamsun „Maa õnnistus“ 

Tšehhov „Kolm õde“ 

 

 

Scott „Ivanhoe“ 

 

19. Millise raamatu kirjutas Kivirähk tegelase 

põhjal, kes oli esmalt loodud kaubamärgina? 

„Lotte reis lõunamaale“ 

„Limpa ja mereröövlid“ 

„Leiutajate küla Lotte“ 

„Kaelkirjak“ 

„Tilda ja tolmuingel“ 

„Aabitsa kukk“ 

„Sinine sarvedega loom“ 

 

 

 

„Limpa ja mereröövlid“ 

20. Seo õigesti autor, tsitaat ja teos, kust see pärit 

on 

  

Minu isa armastas ka piiblit lugeda, aga meie, lapsed, panime tähele, 

et piibli lugemine tegi tema kurjaks ja õelaks.  

 

Tammsaare „Tõde ja õigus“ I osa 

Nüüd isa taipas, kargas jalule ja ütles pojale, et see redelilt eest hoiaks. 

Ja kui see orava väledusega mööda pulki alla läks ja purde poole 

jooksis, oli isa tal kannul. Oja ääres poiss jäi peatuma ja laskis isa 

endast mööda. Ja kui isa ronis kuuse otsa suitsu vaatama, siis tahtis ka 

poiss sinna järele ronida. Seda mõtet ei saanud ta ometi mitte teostada, 

sest isa tuli enne hirmsa ajuga puu otsast maha ja ruttas uuesti purde 

poole. Ats silas talle sinna järele. 

 

Tammsaare „Meie rebane“ 



„Poja, kus sauna võtmed on?“ 

Meie kontori keldris asus tõepoolest saun. Meil polnud seda peaaegu 

mitte kunagi aega kasutada – nagu ta naljatlevalt ütles, oli tal 

Rahvarinde asjade ajamisest nahk seljas niigi kogu aeg märg. 

„Ja Moskva viskab kogu aeg leili juurde,“ tavatses ta veel lõbusalt 

lisada. 

 

Kivirähk „Puulased ja tohtlased“ 

Kas sa siis ei tea, et naised on liblikad pimedal ööl: mida heledam tuli, 

seda rohkem lendab neid kokku. Selleks on neile tiivad antud. Häda 

sellele, kes neid püüdma läheb, sest see võib kaotada nemad kui ka 

iseenese. 

 

Tammsaare „Juudit“ 

Ükski ei armasta eestlast, eestlane isegi ei armasta. Venelane armastab 

venelast, sakslane sakslast, lätlanegi armastab pisut lätlast, aga 

eestlane eestlast ei armasta, tema armastab venelast ja sakslast — 

niisuke on eestlane. 

 

Tammsaare „Tõde ja õigus“ II osa 

Videvik tihenes juba, kui nad uuesti jõudsid järve kaldale. Ei see 

olnud küll sama paik, kus nad olid viimati istunud ja haavast rääkinud, 

millel lehis juba punast. Aga küllap seda punast siiagi paistis, kui aga 

vaadata, sest ep olnud järve ääres paika, kuhu poleks silma torganud 

see täna juba otse lõõmav puu, ehk ta küll mändidega võrreldes oli 

nääpsuke. Niisugune imelik järv oli see ja niisugune imelik puu. 

 

Tammsaare „Kõrboja peremees“ 

Rein Kamm tundis korraga, et tore oleks minna maailmareisile. 

See mõte tuli tõesti äkki, tegelikult oli ta ju teel töölt koju, keeras 

nagu ikka ümber kollase maja nurga ja nägi enda ees tuttavat 

peatänavat. Autosid oli palju, tipptund ju. Ega nad kuigi kiiresti sõita 

ei saanudki, venisid paari meetri kaupa, siis jäid jälle jõnksatades 

seisma. 

 

Kivirähk „Maailma otsas“ 



Arvad? Kust sa tead? Sina pole nõukogu ajal elanud. Sina sõimasid 

Täielist Eesti Wabariiki ja sõdisid Pätsiga, sa ei kujuta ettegi, mis 

pärast sinu surma juhtuma hakkas. Oleksid sa natuke kauem vastu 

pidanud, siis sa oleksid alles näinud! Siis sa oleksid oma Täielist Eesti 

Wabariiki nii taga igatsema hakanud, kõiki neid Köögertale ja 

Paraleppasid. 

 

Kivirähk „Vaimude tund Koidula tänavas“ 

Ühel päeval, kui ma vabrikust koju vantsisin, sõitis minust mööda 

voorimehetroska, milles istusid mees ja naine. Naise kübar oli nii lai, 

et mees istus poolenisti selle varjus nagu räästa all, ning kübarat 

kaunistas erkroheline sulg. Sugugi mitte vähem ei torganud silma 

mehe välimus – viimase moe järgi õmmeldud ülikond, kirev kaelaside 

nagu lõunamaa madu ümber kaela. … Tundus, nagu oleks 

mustvalgesse tummfilmi, mis minu ümber lahti rullus, korraga ilmud 

paar erksavärvilist ja valjusti häälitsevat troopilist lindu. 

 

Kivirähk „Liblikas“ 

Koos Nõukogude võimuga saabusid Eestisse ka nuhid. Küll neid oli 

palju! Pikki ja peenikesi, pakse ja lühikesi. Nad sagisid igal pool, 

piilusid möödakäijatel üle õla ja kandsid keelt. Kõige suurem nuhk, 

keda ma nägema juhtusin, oli viiskümmend meetrit pikk. Ta luuras 

maailmaruumi ning kirjutas pidevalt kaebusi. 

 

Kivirähk "Ivan Orava mälestused. Minevik kui helesinised mäed" 

Ja kui siis viimaks igatsetud üürike laul vabadusest ja armastusest 

uuesti kõlas, palus kuningas jälle jumalat, et see tema elupäevi veel 

üheks aastaks pikendaks. 

 

Tammsaare „Kuningas ja ööbik“ 

Trööstitus meeleolus lonkisin ma koju ning leidsin eest terve oma 

perekonna – ema, Salme ja Mõmmi, pluss lauatäis küpsetatud 

põdraliha, millest Mõmmil oli küll juba õnnestunud lai teerada läbi 

närida. Alguses arvasin, et jutuks tulevad taas karu pahateod ja 

kõrvalehüpped, mille suhtes mina kui ainus mees perekonnas pean 

seisukoha võtma. Seda ma küll ei tahtnud. Olin niigi väsinud ja musta 

Kivirähk „Mees, kes teadis ussisõnu“ 



masenduse küüsis, ma ei viitsinud päeva lõpetuseks  veel rumala 

karuga jahmerdama hakata. Aga selgus, et sedapuhku polegi asi 

Salme aja Mõmmi segastes armusuhetes. Olukord oli palju hullem. 

 

 


