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TÖÖLEHT 1 (GRAMMATIKA)
Lihtminevik ja täisminevik

Võrrelge esimese ja teise tulba lauseid. Vastake küsimustele.

Laused

Täisminevik Lihtminevik

Olen õppinud Tabasalu gümnaasiumis ja 
Sisekaitseakadeemias.

Valga gümnaasiumis õppisin aastatel 1997-2007
ja Sisekaitseakadeemias aastatel 2007-2010.

Olen seda raamatut lugenud. Lugesin seda raamatut eelmisel aastal.

Olen sind juba kaks tundi oodanud. Ootasin sind eile kaks tundi.

Küsimused

1. Millist minevikuvormi kasutame, kui räägime kindlal ajal toimunud sündmusest, mis ei jätku?

2. Millist minevikuvormi kasutame, kui teeme kokkuvõtte varem toimunud sündmustest ja sündmused

võivad veel jätkuda või korduda?

Täisminevik Lihtminevik

-  annab edasi oleviku olukorda minevikus 

toimunu kokkuvõtte kaudu;  kirjeldatakse 

olukorda olevikus, mis on minevikus toimunud 

tegevuse resultaat;

-  tegevus algas minevikus ja jätkub olevikus 

kõnemomendil;

-  tegevus võib olla kõnehetkeks lõppenud, kuid 

ei nimetata kindlat aega;

-  viitab ka tegevuse korduvusele;

-  kasutatakse tulevikusündmuste 

väljendamiseks, kui tulevikus toimuvat 

vaadeldakse järgneva tulevikuhetke seisukohalt.

- väljendab minevikusündmust, seostamata seda 

oleviku või mõne teise minevikuhetkega;

- kõige tavalisem jutustamise ajavorm;

- kasutatakse konkreetse ajaga.

Täismineviku vajadusele viitab hulk määrusi. Need võivad märkida:

pikka perioodi või üldist aega: alati, juba, aastate jooksul, aja(loo) jooksul, kõikidel 

aegadel, (nii)kaua, läbi aegade, kogu aeg;

perioodi mingist minevikuhetkest praeguseni: siiani, iidsetest aegadest saadik, 

ammusest ajast, tänapäevani;

korduvust: mitu korda, palju kordi, tihti;

praegust aega või tulevikku: praegu, nüüd, tänapäeval, hiljem, tulevikus.
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Ülesanne 1

Määrake,  mis  minevikuvorm  on  lauses.  Põhjendage,  miks  on  lauses  kasutatud  seda

minevikuvormi.

1.  Kristi käis eile teatris. (............) 2. Euroopas on sajandite jooksul kujunenud kõrge tasemega

kultuur,  mis  areneb edasi  iga aastaga.  (............)  3.  Kevadeks olen  lõpetanud ülikooli  ja  saanud

diplomi. (............) 4. Maja ehitati möödunud sajandil. (............) 5. Olen Narvas elanud juba kolm

aastat. (............) 6. Olen alati tahtnud käia Jaapanis. (............) 7. Käisime perega Egiptuses 2015.

aastal. (............) 8. Andres on sündinud 1997. aastal. 9. Aleksandr Puškin sündis 1799. aastal. 10.

Mari on käinud Pärnus ja Haapsalus puhkamas. (............)

Ülesanne 2

Kirjutage tegusõna õiges vormis.

Lihtminevik

Kolmapäeval (sõitma) ............... Jüri linna. Kõigepealt (minema) ................. läks ta ministeeriumi,

siis (käima) ........................ raamatukogus ja (läbiastuma) ....................... sõbra poolt ...............  .

Õhtul ( tagasi tulema) ..................... ta koju ............... . 

Täisminevik

Näostki on näha, et sa (tegema) .......................... kõvasti tööd ............................... . Loodame, et

pühapäeva õhtuks (lõpetama) ...................... Teet selle töö ............................ . Toimetaja (tutvuma)

 ................ artikliga ............................. . Kapp (kukkuma)  .............. ümber ................................. .

Kella seitsmeks (lahkuma) .............. kõik ........................ . Muuseumis (käima) ............. sageli 

.............................. . 

Ülesanne 3

Kirjutage kas lihtminevikus või täisminevikus.

1. (Laenama) ..........................................................selle raamatu tema käest. 2 (Laenama).................

..................................... seda raamatut tema käest. Poiss (nägema) .....................................................

metsas väikest oravat. Malle (nägema) ................................................................. oravat oma elus 

ainult kaks korda. Tallinna külastades (käima) ......................................... ta ka Kadrioru pargis.

Ta ei (käima) .......................................... kunagi Kadrioru pargis. Kui tööpäev (lõppema) ...............

........................................ , läheme koju. Tallinna Ilmajaam (ennustama) ..........................................

 ...................... lähemateks päevadeks külmi ilmu, muutlikke tuuli ja sademeid. Eile (olema) 

.................................... koosolek hilja õhtuni ja täna (puuduma) .................................. töölt kuus 

inimest.


